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Editorial

Janina Schuenck
Presidente

O ano de 2017 foi marcado por lutas institucionais 

e nesse ritmo se inicia 2018. Como reação ao 

protagonismo do Ministério Público no momento 

em que o país permanece sendo passado 

a limpo, enfrentamos ataques em diversas 

instâncias, especialmente em projetos de lei e 

emendas constitucionais que buscam repaginar 

a Instituição.

Não permitiremos essas tentativas de 

repaginação do Ministério Público advinda da 

insatisfação pelo fiel cumprimento de suas 

missões constitucionais. Com reunião de forças 

e mostrando resultados ao seu destinatário 

final, a Instituição permanecerá firme e de pé, 

ainda que pretendam limitar suas atribuições e 

desvalorizar seus quadros. Serão vãs, ao final, 

todas as tentativas. Nossa reação continuará 

a ser demonstrada com trabalho, na defesa 

da sociedade, cujos direitos não permitiremos 

que sucumbam a interesses mesquinhos em 

projetos denominados por “reformas”, mas 

que ocultam verdadeira mudança de regime e 

massacre de direitos.

É lamentável que em meio a tal cenário 

observemos instituições apoiarem projetos 

inconstitucionais e que quebram a paridade de 

armas no processo judicial, numa expectativa 

de ganhar espaço no cenário de crise, em que 

as energias estão voltadas ao que é prioritário, 

a exemplo do malsinado PL 8347/2017.

A AMPEB segue firme em seus propósitos 

estatutários, congregando os associados e 

irmanando forças com outras associações. 

Parafraseando Martin Luther King, não nos 

calaremos aos “gritos dos maus”.

Boa leitura!

Caros colegas,
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Ampeb Entrevista

Natural de Porto Alegre/RS, Mestre em Direito 

Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

– Unisinos (2015); Especialista em Processo Civil, 

Pós-Graduação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 

Unisinos (2000); Professor da Fundação Escola Superior do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul – FMP; Promotor de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (2000); Promotor da 

Vara Criminal de Farroupilha (2001); Promotor da Vara Criminal 

de Cruz Alta (2002); Promotor do Tribunal do Júri de Canoas 

(2003 a 2011); Vice-Presidente Administrativo da Associação 

do Ministério Público do Rio Grande do Sul (2011/2014); e 

Presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande 

do Sul (gestões de 2014/2016 e 2016/2018).

Ampeb
ENTREVISTA

       ... a OAB nacional 
pretende criminalizar qualquer 
violação ao direito de “exercer, 
com liberdade, a profissão em 

todo o território nacional”.
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Sérgio Hiane Harris
Presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul

1. Como o projeto de lei que visa criminalizar 

a violação de prerrogativas dos advogados (PL 

8347/2017) pode enfraquecer a atuação do 

Judiciário, MP e Polícia?

Porque vai possibilitar que qualquer decisão 

procedimental dos membros do Ministério Público 

e da Magistratura, além de qualquer atuação 

investigativa policial, desde que supostamente 

violadora das prerrogativas dos advogados, gere 

um questionamento sobre a existência de um 

suposto crime, o que faz do projeto de lei uma 

espada voltada para as atividades destas carreiras, 

com conteúdo manifestamente intimidatório.  Não 

sou contra as prerrogativas dos advogados, mas 

criminalizar as eventuais violações é um abuso 

legislativo, pois confere a uma única profissão esse 

“privilégio” que, se mal utilizado, causará enormes 

embaraços na apuração e julgamento de delitos.  

 

2. O projeto prevê tipos penais abertos? 

Onde estão delineadas as prerrogativas dos 

advogados? São fechadas ou podem ser 

ampliadas? 

Sim, o projeto de lei prevê tipos abertos que têm 

o condão em potencial de enquadrar como crime 

qualquer situação corriqueira e absolutamente 

natural que faz parte do choque de interesses e 

da dialética processual. Veja que a OAB nacional 

pretende criminalizar qualquer violação ao direito 

de “exercer, com liberdade, a profissão em todo o 

território nacional”. As prerrogativas dos advogados 

estão previstas no Estatuto da Advocacia (Lei 

8.906 de 04 de julho de 1994). E podem sim serem 

ampliadas a qualquer momento. Mas nem precisa. 

O tipo aberto do inciso I do artigo 7º da referida 

Lei, com a sua tentativa de criminalização pelo 

projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados, 

aprovado no Senado Federal, já abarca qualquer 

situação imaginável.
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3. O senhor acredita que este é mais um dos 

inúmeros projetos que tentam enfraquecer a 

atuação do MP? Em que sentido? 

Claro que sim. Porém esse projeto de lei atinge não 

só o Ministério Público, mas também a Magistratura 

e a atividade policial de investigação criminal. É um 

projeto de lei que vai dificultar a todos os que atuam 

na área criminal, com efeito nocivo também para 

as outras matérias que fazem parte da atividade 

jurisdicional. O prejuízo está em se atuar com uma 

espada na cabeça, porque o tipo aberto permite que 

qualquer situação seja enquadrada como violação da 

prerrogativas dos advogados. E, mesmo atuando de 

forma correta, os agentes destas carreiras poderão 

ficar respondendo a inúmeros procedimentos para 

provar que não agiram em desacordo com a Lei, 

devido a amplitude do que pode ser interpretado 

nos tipos abertos, bastando uma representação 

do advogado a quem contrariaram o interesse. 

E veja só. A OAB pretendia ter a titularidade da 

ação penal, independente da posição do Ministério 

Público, para processar as eventuais “violações” 

das prerrogativas dos advogados. Mas conseguimos 

derrubar esse absurdo inconstitucional no Senado 

Federal. Mas não duvido que se tente novamente.

 

4. Caso aprovado, como ficaria a relação entre 

advogados e agentes públicos?

A grande maioria dos advogados são bons 

profissionais, que atuam de acordo com as regras. 

Portanto, acredito que ainda se tem uma chance 

de manter o clima de cordialidade e respeito entre 

as profissões, em que pese com a desconfiança 

pairando no ar. Agora, não estaremos livres da 

exceção – que existe em todas as carreiras – que 

vai utilizar o novo mecanismo, caso aprovado, como 

forma de embaraçar os processos judiciais para 

tirar proveito da situação. E as conseqüências do 

efeito dominó que isso ocasiona são difíceis de se 

prever.

 5. O senhor considera uma contradição a postura 

da OAB ao lutar por mais tipificação de crimes, 

ao passo em que adotava posicionamento de 

defesa do direito penal mínimo? Por quê?

Claro que é uma contradição, ainda mais em tipo 

aberto. Mas a OAB nacional também se posicionou 

a favor da PEC 37/11, que retirava os poderes de 

investigação do Ministério Público. Caso tivesse 

sido aprovada, e não o foi por pouco, operações 

como Mensalão e Lava-Jato, e, no meu Estado, a 

operação Leite Compen$ado, não teriam a dimensão 

que tiveram.  

6. Quais as possíveis consequências da 

aprovação do PL para a sociedade brasileira?

Um enfraquecimento dos poderes do Estado 

na investigação, persecução e julgamento dos 

processos criminais como um todo, desde a macro 

até a microcriminalidade.

Ampeb Entrevista
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Ampeb
ENTREVISTA

7. Qual a perspectiva do senhor a respeito da 

reação da Ordem dos Advogados ao seu artigo 

“Erro histórico da Ordem dos Advogados”?

Perderam a cabeça. Sinceramente, esperava 

mais. No meu artigo em nenhum momento 

ofendi pessoalmente a ninguém, muito menos 

os advogados. Basta ler o que escrevi. Aliás, 

recebi diversas mensagens de solidariedade de 

advogados que trabalharam comigo e sabem que os 

respeito na minha atuação profissional. Sou contra, 

e continuo sendo, à postura institucional da OAB 

em patrocinar esse projeto de Lei. Mesmo assim 

preferiram me ofender pessoalmente a debater as 

ideias. Paciência.E as mensagens de solidariedade, 

a nota da CONAMP e as manifestações dos colegas 

aqui no Sul reforçaram ainda mais o meu empenho 

nas causas da sociedade brasileira e do Ministério 

Público.
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Capa

Publicado no dia 25 de junho de 2017 no blog 
do Fausto do Macedo, do Estadão.

Prestes a completar 30 anos de sua promulgação, a 
Constituição Federal de 1988 traçou um grande projeto 
para a construção de um Estado Democrático de 
Direito, embasado sob a primazia das leis e a garantia 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Entre tantos pilares, também foi determinado que 
esta forma de Estado não deveria, jamais, permitir 
qualquer contradição entre o seu texto, medidas 
jurídicas e os princípios de Justiça.

Para tornar possível o pleno exercício da democracia, 
a Carta Magna instituía, também, um novo papel ao 
Ministério Público: guardião da democracia, protetor 
da ordem jurídica, órgão autônomo e independente, 
titular único da ação penal.

Passadas quase três décadas, o MP tem prestado 
um grande serviço ao País, não apenas no combate 
à corrupção – como muitos tem percebido diante de 

Norma Cavalcanti é Presidente da 

Associação dos Membros do Minis-

tério Público (Conamp). Formada em 

Direito pela Faculdade Católica de 

Salvador, com especialização em Pro-

cesso pela Universidade Federal da 

Bahia, é ex-coordenadora do Centro 

de Apoio das Promotorias Criminais 

da Bahia, presidiu a Associação do 

Ministério Público do Estado da Bahia 

(2005/2007-2007/2009-2011/2013) 

e, em 2010, compôs a lista tríplice, 

como candidata mais votada, para 

Procuradoria-Geral da Bahia.

“Ministério Público forte,
  sociedade protegida”

Por Norma Cavalcanti 
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grandes ações que repercutem diariamente no noticiário 
nacional – mas, também, na garantia de direitos dos 
cidadãos, em áreas fundamentais como educação, 
saúde, segurança, meio ambiente, entre outras.

No âmbito dos estados, procuradores e promotores de 
Justiça desempenham funções essenciais à sociedade 
e também estão à frente de importantes investigações, 
fazendo cumprir o seu papel de fiscalizar o Estado e 
proteger o interesse público.

No entanto, mesmo diante da necessidade premente 
de atuação do Ministério Público, sua autonomia 
institucional vem sendo constantemente ameaçada. Na 
contramão do que a sociedade espera, diversos projetos 
e propostas sugerem alterações na legislação com o 
intuito de enfraquecer o papel do MP, retaliando aqueles 
que trabalham incessantemente contra a impunidade e 
em defesa da ordem jurídica e do regime democrático.

Há exatos quatro anos, a sociedade foi imprescindível na 
rejeição da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
37/2011, que também ficou conhecida como a PEC da 
Impunidade. Manifestantes tomaram as ruas por todo o 
País pedindo o arquivamento da proposta. Juntamente 
com a Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), diversas entidades apoiaram a 
campanha “Brasil contra a impunidade”, alertando 
os cidadãos e parlamentares de que uma possível 
aprovação somente beneficiaria criminosos.

O texto que representou uma das mais graves ameaças 
à autonomia e ao poder investigatório do Ministério 
Público tramitava na Câmara dos Deputados à época 

e foi rejeitado pelo plenário por 430 votos contrários e 
9 favoráveis, além de duas abstenções. Se aprovado, 
o poder de investigação criminal seria retirado de 
promotores e procuradores do MP. Grandes operações 
contra à corrupção que hoje são amplamente noticiadas 
não existiriam.

Apesar dessa importante vitória, o atual cenário 
político nos coloca em total estado de alerta. Os 
interesses políticos têm sido colocados acima da lei. O 
descontentamento daqueles que estão sob investigação 
ou que poderão vir a ser investigados resultam em 
inúmeros ataques às carreiras do MP.

O projeto que propõe alterações à Lei de Abuso de 
Autoridade é apenas mais um exemplo dessa retaliação. 
Recentemente, a proposta chegou à Câmara. Depois de 
muita discussão e uma atuação incansável da Conamp 
para sensibilização dos parlamentares quanto aos 
riscos da proposta, o texto que tramita agora talvez 
seja menos danoso que a proposta inicial discutida no 
Senado Federal – que criminalizaria juízes, promotores 
e procuradores tão somente pelas condutas próprias de 
suas funções.

É lamentável que, no momento em que a sociedade 
clama pelo fortalecimento das instituições de combate 
aos mais diversos crimes e à impunidade, em especial 
aos ligados à corrupção, lance-se mão de propostas 
como essas, cujo efeito mais deletério, sem dúvida, será 
o de permitir e estimular a utilização do direito penal 
como instrumento de inibição e vindita contra os agentes 
do Estado encarregados de fiscalizar e fazer cumprir a 
Constituição Federal e as leis do País.

Por Norma Cavalcanti
Presidente da CONAMP
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Capa

O artigo da presidente da CONAMP reflete muito 
bem o atual momento do Brasil. O Ministério Público 
vem sofrendo ataques do Governo e de outras 
instâncias justamente por cumprir seu principal dever 
constitucional: defender a sociedade e a democracia 
brasileira. 

A CONAMP e associações afiliadas vem travando 
batalhas árduas para garantir que a lei seja cumprida 
e assegurar os direitos dos cidadãos. Muitas ações 
estão sendo colocadas em prática para evitar as 
retaliações e assegurar que não haja impunidade 
diante de tantos crimes cometidos, em destaque os 
de corrupção. 

Diante o contexto atual de ameaças a direitos e 
garantias dos membros do Ministério Público, 

o conselho deliberativo da CONAMP está em 
permanente convocação extraordinária sem previsão 
de término. 

A decisão foi tomada com o intuito de assegurar os 
direitos constitucionais de promotores e procuradores 
de Justiça, que, em razão de sua atuação, estão cada 
vez mais sofrendo represálias.

Esta edição da Revista da Ampeb traz os principais 
projetos e outras diligências que afetam a autonomia 
do Ministério, entre os quais o rezoneamento eleitoral, 
perdas inflacionárias dos vencimentos, PLS 233 - que 
regulamenta o inquérito civil, reforma da previdência, 
violação das prerrogativas dos advogados, abuso de 
autoridade e reforma do Código Penal.

Entre as lutas travadas contra as ameaças a direitos e 
garantias dos membros do Ministério Público, está a 
inobservância da previsão constitucional da revisão 

anual dos subsídios. 

A CONAMP, a Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT) e a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR) ingressaram 
em 24 de agosto deste ano com Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 43) no 
Supremo Tribunal Federal (STF), com pedido 
de liminar, denunciando a inação do Congresso 
Nacional e da própria presidência do STF e do então 
procurador-geral da República em não observar a 
garantia constitucional da revisão anual dos subsídios, 
que estão devassados em mais de 41%, de acordo 

com dados da Nota Técnica da Frentas, de janeiro de 
2017.

Na ação, as associações ressaltaram a omissão da 
presidência do STF e da Procuradoria Geral da 
República de não encaminhar ao Congresso, em 2016 
e 2017, os projetos de lei necessários para a revisão 
geral anual dos subsídios, nos termos previstos na 
Constituição Federal. Apontaram ainda a omissão do 
Poder Legislativo de não proceder à apreciação dos 
projetos de lei enviados anteriormente com esse fim.

No dia 10 de agosto, Ministério Público e Magistratura 
se posicionaram contra ausência de previsão da 
recomposição inflacionária dos subsídios por meio de 
nota pública:

Somente com um Ministério Público forte, a sociedade 
estará protegida. Enterrar a PEC 37, sem dúvida, é 
motivo de comemoração. Mas, ao olhar para o horizonte, 

sabemos que o caminho ainda é incerto. As ameaças 
são muitas. Precisamos estar vigilantes.

Ausência de recomposição 
inflacionária dos subsídios
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 Jayme Martins de Oliveira Neto Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)  

 
 
 

José Robalinho Cavalcanti 
Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)  

 
 

Elísio Teixeira Lima Neto 
Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT) 

 
 
 
 
 

Clauro Roberto de Bortolli Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM)  
 
 

Fábio Francisco Esteves 
Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios (AMAGIS-DF)  

Ao fim e ao cabo, a Magistratura e o Ministério Público, que 
tanto vêm lutando para corrigir os rumos desse País, inclusive em 
aspectos de moralidade pública, estão sofrendo as consequências de 
sua atuação imparcial, com a decisiva colaboração do Supremo 
Tribunal Federal, ao desautorizar o seguimento de projeto de lei 
por ele mesmo chancelado e encaminhado em 2015. 

Brasília, 10 de agosto de 2017

Roberto Carvalho Veloso
Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) - Coordenador da 

Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público – FRENTAS

Norma Angélica Cavalcanti
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP)

Guilherme Guimarães Feliciano
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(ANAMATRA)

Ângelo Fabiano Farias da Costa
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT)

    
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA PÚBLICA 

 
 

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 

(FRENTAS), congregando mais de 40 mil juízes e membros do 

Ministério Público, vem a público manifestar a profunda frustração da 

Magistratura e do Ministério Público em relação à decisão tomada 

pelo Supremo Tribunal Federal por oito votos a três, na noite de 

ontem, ao não contemplar espaço orçamentário para a recomposição 

parcial do valor dos respectivos subsídios, como previsto no Projeto 

de Lei n. 27/2016, que aguarda análise na Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado Federal. 

 
Com tal decisão, a Suprema Corte descumpre a regra do art. 

103, caput, da LDO/2017 (Lei 13.408/2016). Por outro lado, o agora 

decidido contraria, incoerentemente, decisão unânime do mesmo 

colegiado que, em 2015, aprovara a remessa do referido PLC n. 

27/2016. 
 
Magistrados e membros do Ministério Público entendem que a 

avaliação da Suprema Corte é equivocada e coloca sob as costas das 

categorias o peso da crise instalada no país. Vale reforçar, a 

propósito, que a Magistratura, tal como o Ministério Público, 

experimenta um congelamento de seus vencimentos desde 2015, não 

havendo qualquer previsão orçamentária que contemple reajustes 

para os próximos anos. Em contrapartida, outras diversas carreiras 

de Estado do serviço público federal perceberam aumentos 

remuneratórios no período de 2016/2017. 

 
É intolerável que em relação à Magistratura e aos membros do 

Ministério Público não haja respeito do comando constitucional 

inserido no art. 37, X, enquanto tantas outras categorias não são  

chamadas a assumir semelhante ônus e se multiplicam, em paralelo, 

diversos benefícios e renúncias fiscais pelo governo federal, em 

absoluto descompasso com o discurso de crise econômica. 

 
E é tanto mais inadmissível quando se sabe que, com os 

devidos cortes e remanejamentos, o cumprimento da regra 

constitucional da revisão anual - negada à Magistratura desde 2015 - 

não representaria real aumento de gastos no âmbito do Poder 

Judiciário, amoldando-se perfeitamente aos limites da EC n. 95/2016 

(teto de gastos). 

Nota 
Pública
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Reforma trabalhista: Entidades de 
classe solicitam veto ao PLC 38

A CONAMP, em conjunto com as 
demais entidades que integram a  
Frente Associativa da Magistratura e 

do Ministério Público (Frentas), entregou no 
Palácio do Planalto, no meado de julho, pedido 
de veto total ou parcial ao Projeto de Lei da 
câmara (PLC) 38/2017, que trata da reforma 
trabalhista. Para as associações, o projeto 
apresenta inúmeras inconstitucionalidades 
que devem levar ao esvaziamento de diversos 
direitos trabalhistas previstos na Constituição 
Federal.

No pedido, as entidades afirmam que o texto 
do PLC 38/2017, em diversos aspectos, 
“fere de morte direitos e garantias dos 
trabalhadores brasileiros assegurados na 
Constituição Federal, seja em seu aspecto 
material, onde teremos direitos trabalhistas 
constitucionais completamente esvaziados 
ou descumpridos, seja em seu aspecto 
processual, onde teremos a criação de 
inúmeros obstáculos de acesso à justiça 
pelo trabalhador que tem seus direitos 
descumpridos e/ou sonegados”.

As associações afirmam ainda que 
ao reduzir drasticamente a proteção 
social nas relações de trabalho no 
Brasil, a reforma trabalhista enfraquece 
totalmente a aplicação e efetividade dos 
princípios da dignidade da pessoa humana e 
do valor social do trabalho, fundamentos da 
República Federativa do Brasil.

Capa

 

   

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Michel Temer 

 

Objeto: PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, de 2017. 
Finalidade: VETO TOTAL OU PARCIAL DO PLC 38/2017  
Ementa: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 6.019, de 3 de 

janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 

1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. 

 

  A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, a 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, a 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, a 

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, a Associação dos Juízes 

Federais do Brasil – AJUFE, a Associação do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios – AMPDFT, a Associação dos Magistrados do Distrito 

Federal e Territórios (AMAGIS-DF), a Associação Nacional do Ministério 

Publico Militar – ANMPM, entidades de classe de âmbito nacional que 

congregam mais de 40.000 juízes e membros do Ministério Público em todo o 

país, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência apresentar 

PEDIDO DE VETO TOTAL ou PARCIAL do Projeto de Lei da Câmara nº 38 de 

2017, que altera especialmente a Consolidação das Leis do Trabalho e 

também as Leis nº 6.019/1974, 8.036/1990 e 8.212/1991, recém aprovado pelo 

Senado Federal, tendo em vista as inconstitucionalidades nele presentes que, 

se adentrarem ao ordenamento jurídico nacional, certamente trarão o 

esvaziamento diversos direitos trabalhistas previstos constitucionalmente.  
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não uma jurisprudência mansa e pacífica do Excelso Pretório), não ocorre o 

mesmo com as inconstitucionalidades formais: tais inconstitucionalidades 

geralmente são evidentes, “de per se” e “prima facie”; e, no caso do PLC n. 

38/2017, são notavelmente óbvias. Já por isso, tais constatações de 

inconstitucionalidade são dificilmente contornáveis, na perspectiva da 

argumentação jurídica. Afinal, como deriva do secular brocardo latino ─ que, 

embora não absoluto, serve bem à hipótese ─, “in claris cessat interpretativo” 

(= “na clareza [do texto ou da sua contrariedade literal], cessa [deve cessar] a 

interpretação”). 

 O que se nota, já dessas considerações preambulares, que sobressaem 

eixos de inconstitucionalidade. O primeiro eixo diz com os limites 

constitucionais literais à chamada “flexibilização” pela via da negociação 

coletiva. O segundo eixo diz com os limites constitucionais formais à 

relativização do direito constitucional à duração de trabalho (i.e., oito 

horas diárias e quarenta e quatro horas semanais). O terceiro eixo, enfim, diz 

com a procedimentalidade constitucional-legislativa da PEC n. 38/2017. 

Nos termos do artigo 114 do ADCT, é certo que a tramitação de proposição, 

ressalvada a medida provisória, quando acarretar aumento de despesa ou 

renúncia de receita, há necessidade de análise da compatibilidade com o Novo 

Regime Fiscal, que foi instituído pela EC nº 95/2016. Todavia, esse relatório de 

impacto orçamentário não foi feito, embora o PLC 38/2017 incorpore evidentes 

hipóteses de renúncia direta e indireta de arrecadação, que estão sendo 

simplesmente ignoradas pelo Parlamento. 

 Da forma aprovada pelo Congresso Nacional, o texto do PLC 38/2017 

descumpre seguramente fundamentos, objetivos fundamentais e princípios 

garantidos pela Constituição.  

 Estabelecido este cenário inicial, com os levantamentos preambulares 

de aspectos das inconstitucionalidades, segue-se com a análise, mais 

pormenorizada, de dispositivos contemplados na reforma que representam 

violação à Constituição de 1988 e que justificam o veto total ou parcial da 

 

  

 

 

 
Clauro Roberto de Bortolli PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR – ANMPM  

 
 
 
 
 
 
 

Elísio Teixeira Lima Neto PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS - AMPDFT 

 
 
  

Fábio Francisco Esteves 
PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS - AMAGIS DF  
 

 

  

 
 CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES 

 

 As entidades jurídicas associativas acima consignadas entendem que o 

texto do PLC 38/2017, em diversos aspectos, fere de morte direitos e garantias 

dos trabalhadores brasileiros assegurados na Constituição Federal, seja em 

seu aspecto material, onde teremos direitos trabalhistas constitucionais 

completamente esvaziados ou descumpridos, seja em seu aspecto processual, 

onde teremos a criação de inúmeros obstáculos de acesso à justiça pelo 

trabalhador que tem seus direitos descumpridos e/ou sonegados.  

 Ao reduzir drasticamente a proteção social nas relações de trabalho no 

Brasil, o que será demonstrado no curso desse requerimento, a Reforma 

Trabalhista enfraquece totalmente a aplicação e efetividade dos princípios da 

dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, fundamentos da 

República Federativa do Brasil (artigo 1º, III e IV, da Constituição Federal). 

Além disso, ao criar ou alargar vários contratos precários e reduzir ou permitir a 

redução de direitos e o aumento da sonegação trabalhista, causará um 

aumento nos índices de concentração de renda e de pobreza, indo contra a 

garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e redução 

das desigualdades sociais e regionais, objetivos fundamentais do Estado 

Brasileiro (artigo 3º da Constituição). 

 Não bastassem essas afrontas à nossa Carta Magna, a proposição de 

Reforma Trabalhista, em seu texto atual, descumpre outros princípios e direitos 

fundamentais estabelecidos na Constituição, notadamente os princípios da 

isonomia (artigo 5º, caput), ao criar graves distinções de direitos conferidos aos 

trabalhadores, de acordo com o tipo de relação de trabalho, do amplo acesso à 

justiça (artigo 5º, XXXVI), ao estabelecer vários obstáculos ao trabalhador para 

buscar seus direitos sonegados, da função social da propriedade e da empresa 

(artigo 5º, XXIII, e artigo 170), da busca do pleno emprego (artigo 170, VIII), ao 

criar ou fomentar contratos de trabalhos precários, com poucos direitos, ou a 

 

  
ocorrência de fraudes (autônomos e pejotização), além do princípio da vedação 
ao retrocesso social nas relações de trabalho (artigo 7º, caput). 
 Destacado esse panorama de princípios fundamentais da Constituição, 
desde logo cabe dizer que o PLC n. 38/2017, da dita “Reforma Trabalhista”, 
detêm dispositivos que padecem de inconstitucionalidade formal e outros 
que padecem de inconstitucionalidade material. Não raro, um mesmo 
dispositivo padecerá dos dois vícios.  
 Quanto às inconstitucionalidades materiais, dizem basicamente com os 
limites materiais ao poder de legislar, à vista dos direitos e das garantias 
sociais fundamentais (arts. 6º a 11 da Constituição Federal), conforme já 
destacado precedentemente. Aliás, mais que limites ao poder de conformação 
do legislador ordinário, são mesmo limites ao próprio poder constituinte 
derivado, como decorre da melhor doutrina nacional, à vista das restrições 
impostas ao legislador pelo artigo 60, §4º, IV, da Constituição.  
 Nesse particular ─ o das inconstitucionalidades materiais ─, sobressai, a 
toda evidência, a tese do chamado “negociado sobre o legislado” (i.e., admitir 
que a negociação coletiva possa indiscriminadamente estabelecer mínimos de 
proteção jurídico-laboral em níveis inferiores ao da legislação estatal). De fato, 
esse aspecto assume grande papel, porque abre brecha legal para que se 
estabeleçam, em todos os rincões do país, negociações coletivas tendentes a 
abolir direitos sociais previstos nos artigos acima listados (e especialmente no 
art. 7º), conquanto não fosse possível fazê-lo, como vimos, nem mesmo por 
proposta de emenda constitucional.  
 Já quanto às inconstitucionalidades formais (entre as quais incluímos as 
procedimentais), divisam-se, “prima facie”, três eixos críticos, insuperáveis 
por qualquer linha de argumentação que se tome. Importante percebê-lo 
porque, se no campo das inconstitucionalidades materiais há sempre alguma 
margem para debate (e não por outra razão o Deputado Rogério Marinho 
citava, a cada entrevista sua, o quanto decidido no RE n. 895.759, sobre 
“negociado v. legislado”, conquanto se saiba que ali houve uma única decisão, 
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Criminalização de 
“prerrogativas” dos advogados

Outro debate que está na lista dos assuntos que 
afligem o Ministério Público é sobre o Projeto 
de Lei do Senado n° 141, de 2015, de autoria do 

senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), que altera o 
Estatuto da Advocacia para criminalizar a prática de 
violação de direitos e prerrogativas dos advogados.

Após a aprovação da matéria pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), em 09/08, 
entidades da Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas) defenderam que o plenário 
do Senado Federal analisasse o PLS. 

De caráter terminativo, não foi aprovado pelo Plenário, 
sendo enviado diretamente à Câmara dos Deputados e 

segue como Projeto de Lei PL 8347/2017. 

A CONAMP e demais entidades da Frentas apoiaram 
o recurso contra a aprovação terminativa da CCJ, por 
entenderem que a discussão deveria ser ampliada. 
Afirmaram que o projeto, apesar de conter avanços, ainda 
deveria ser aperfeiçoado, corrigindo impropriedades 
e para evitar possíveis conflitos entre os diversos 
operadores do direito da cena jurídica.

O parecer do relator Wadih Damous (RJ) foi aprovado no 
dia 05/12/17, na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC), e segue em tramitação na Câmara. 

Com informações da CONAMP

Capa

Outro projeto preocupante é o que regulamenta 
a instauração e a tramitação do inquérito civil 
no âmbito dos Ministérios Públicos da União e 

dos Estados, bem como a requisição e o recebimento 
de documentos e informações para instruir outros 
procedimentos administrativos de sua competência. 
De autoria do senador Blario Maggi (PR/MT), o 
PLS 233 de 2015 foi aprovado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e 
segue para apreciação no plenário da Casa.

A CONAMP vem lutando para a mudança do texto 
desde o início. Só em 2015 três notas técnicas 
foram divulgadas. Em 2016, mais uma nota pública 
foi emitida pela Associação Nacional. De acordo 
com os documentos, o PLS 233, “embora pretenda 
regulamentar esse importante instrumento de 

investigação, certamente influenciado pelo desejo de 
promover o adequado funcionamento das instituições 
e dos serviços oferecidos ao público, acabou por 
produzir normas que certamente inviabilizarão a 
regular investigação civil, com graves consequências 
para a sociedade”.

Para a entidade, o texto inviabiliza a atuação 
de promotores e procuradores de Justiça ao 
burocratizar e judicializar as etapas do inquérito civil, 
o que pode prejudicar a defesa de relevantes bens 
e significar um esvaziamento do inquérito civil, que 
vem produzindo benefícios para a sociedade, tanto na 
defesa do consumidor, do meio ambiente, do idoso, da 
infância e juventude, como na defesa de tantos outros 
direitos difusos e coletivos, notadamente a defesa do 
patrimônio público e da probidade administrativa.

Projeto burocratiza e inviabiliza as investigações no inquérito civil

PLS 233 de 2015
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contra o Projeto de Lei de criminalização 
da violação de prerrogativas dos advogados

Sérgio Harris escreveu o texto
“Erro histórico da Ordem dos Advogados”

O presidente da Associação do MP do Rio Grande 
do Sul, Sérgio Harris, escreveu um artigo contra 
o Projeto Lei de criminalização da violação das 

prerrogativas dos advogados. No texto, o promotor de 
Justiça afirma que o projeto vai enfraquecer a atuação 
processual do Judiciário, MP e da Polícia, que tanto têm 
feito contra a corrupção no Brasil.

“Quando se começa a combater de frente a corrupção 
nos altos escalões da República, virou pauta prioritária 
da Ordem (OAB) a criminalização de membros do 

Judiciário, MP e da Polícia que desrespeitarem as 
“prerrogativas” dos advogados, aproveitando-se 
da antipatia que hoje reina em parte do Congresso 
Nacional contra estas carreiras, resultante do trabalho 
de investigação, persecução e julgamento de operações 
como a Lava Jato e Mensalão”, afirma Harris no artigo 
publicado no site www.espacovital.com.br.

No dia 14/09, a CONAMP divulgou nota pública contra os 
ataques da OAB ao presidente da AMPRS. Veja a nota 
abaixo:

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
– CONAMP, entidade que representa mais de 16.000 
Promotores e Procuradores de Justiça vem a público 
manifestar apoio ao Presidente da Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Sérgio Hiane 
Harris, atacado em nota oficial da Seccional da OAB do Rio 
Grande do Sul e do Colégio de Presidentes das Subseções 
da OAB daquele Estado.

O Presidente da Associação gaúcha do Ministério Público, 
de reconhecido e inquestionável conhecimento jurídico, 
com argumentos técnicos e retórica contundente, 
desenvolveu artigo contrário ao projeto de lei que 
absurdamente pretende criminalizar a violação das 
prerrogativas dos advogados (PL 8347/2017, anterior PLS 
141/2015).

A lógica bem delineada no artigo manifesta a exata 
posição da CONAMP em relação ao projeto de lei, que, em 
arrepio à Constituição Federal, visa deixar à própria OAB 
a tipificação de condutas delitivas em tipos penais abertos, 
visando dar tratamento penal a matérias eminentemente 
administrativas e tuteladas em outros ramos do direito.

Também à CONAMP causa estranheza que a Ordem dos 
Advogados do Brasil, instituição que defende a intervenção 
mínima do direito penal e luta contra abusos de autoridade, 
apoie texto penal aberto e apto a semear abusos e fragilizar 
a atuação processual dos agentes do estado, vulnerando 
os trabalhos “de investigação, persecução e julgamento de 

operações” de combate à corrupção, nas palavras trazidas 
no artigo escrito pelo Presidente da Associação do MP-
RS.

Homem de bem, profissional competente, com liderança 
equilibrada e destacada, nacionalmente reconhecida, 
Sérgio Hiane Harris foi injustamente alvo de adjetivos 
prolatados pela OAB-RS que em nada lhe amoldam, e cuja 
utilização foge ao debate de ideias, no afã de desviar o 
verdadeiro foco da questão. É lamentável que a seccional 
gaúcha da OAB busque pessoalizar uma discussão que 
vinha sendo travada de forma argumentativa e jurídica.

Diante disso, o Conselho Deliberativo da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP 
manifesta apoio à atuação do Presidente da Associação 
do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e reitera 
sua contrariedade ao malsinado projeto legislativo que, 
a pretexto de criminalizar a violação das prerrogativas 
dos advogados (PL 8347/2017, anterior PLS 141/2015), 
cria privilégios desproporcionais a um dos atores da 
cena judiciária e submete todos os demais à iminência de 
uma responsabilização criminal evidentemente abusiva e 
descabida.

Brasília, 14 de setembro de 2017.

Norma Cavalcanti
Presidente da CONAMP

No
ta

 P
úb

lic
a
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Veja também o artigo publicado no dia 05/09
Erro histórico da Ordem dos Advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi 
reconhecida como um bastião de defesa da ordem 
jurídica, desempenhando um papel relevante no 
desenvolvimento da democracia brasileira. O atual 
momento da OAB nacional não faz jus ao seu 
passado.

Quando se começa a combater de frente a corrupção 
nos altos escalões da República, virou pauta 
prioritária da Ordem a criminalização de membros 
do Judiciário, MP e da Polícia que desrespeitarem 
as “prerrogativas” dos advogados, aproveitando-se 
da antipatia que hoje reina em parte do Congresso 
Nacional contra estas carreiras, resultante do 
trabalho de investigação, persecução e julgamento 
de operações como a Lava Jato e Mensalão.

É cristalino que o projeto de lei vai enfraquecer a 
atuação processual destes agentes.

A premissa utilizada é que uma minoria de membros 
destas classes comete abusos contra os advogados, 
e esses fatos, por serem repetidos, justificam a 
criminalização de suas prerrogativas. É preciso 
respaldar o advogado – dizem eles – para fortalecer 
o cidadão que busca o acesso à justiça.

Não se contesta a primeira parte. Em casos pontuais, 
ocorre algum tipo de desrespeito às prerrogativas 
dos advogados. Todas as profissões, inclusive a de 
juízes, membros do MP e delegados sofrem, em 
casos minoritários, algum tipo de violação das suas 
prerrogativas.

Por outro lado, em situações também minoritárias, 
os advogados desrespeitam o sistema de justiça, 

causando prejuízos aos cidadãos que buscam o 
acesso ao Poder Judiciário. São fatos notórios 
que uma minoria de advogados retira os autos em 
carga e não devolvem no prazo; utilizam do sistema 
recursal com o simples propósito de procrastinar o 
feito; solicitam assistência judiciária gratuita quando 
o seu cliente tem plenas condições de pagar as 
custas; e ausentam-se em solenidades e júris sem 
justificativas plausíveis, atrasando o término do 
processo.

Se a OAB defende a criminalização das prerrogativas 
dos advogados com a justificativa de proteção da 
cidadania, como muitas vezes essas situações 
acima descritas ocorrem em relações processuais 
em que a outra parte é um cidadão defendido por 
outro advogado, por coerência teremos o apoio da 
Ordem para a criminalização das condutas antiéticas 
citadas.

Ou o verdadeiro interesse em criminalizar a violação 
das prerrogativas dos advogados não é o dito 
publicamente?

É evidente que estamos resistindo e reagindo. Mas 
o dano já está feito. Somente pode ser diluído. 
Por uma escolha errada, para atender a interesses 
menores, a OAB trocou uma relação de cordialidade 
(que era a vivenciada na maioria dos fóruns) pela 
desconfiança mútua, com o potencial de criar 
inúmeros efeitos nefastos e reflexos resultantes de 
uma relação processual que se tornará fragilizada 
pela possibilidade de, a qualquer momento, ser 
rompida e pessoalizada, com atrasos processuais 
significativos.

Quando o caos for instaurado, se fracassarmos nas 
nossas tentativas em barrar o projeto e apontar as 
suas inconstitucionalidades, pelo menos saberemos 
bem quem foi o autor de tamanho equívoco.

Publicado em Espaço Vital Independente

Por Sérgio Hiane Harris, 
presidente da Associação do Ministério Público do RS.
presidencia@amprs.org.br

Capa

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia18



Extrateto

A CONAMP acompanha também a tramitação do 
Projeto de lei 6.72.6/2.016, que regulamenta 
o teto remuneratório, desde o início e está em 

constante contato com parlamentares a fim de resguardar 
as garantias e prerrogativas dos membros do Ministério 
Público. O projeto chegou a Câmara dos Deputados, após 
aprovação no Senado Federal, em dezembro de 2016. 

Em audiência pública realizada no dia 24/10 na Câmara dos 
Deputados, da qual participou a presidente da Ampeb, Janina 
Schuenck e o vice-presidente da entidade, Millen Castro, 
a presidente da CONAMP, Norma Cavalcanti, afirmou que a 
entidade é a favor do teto remuneratório para o funcionalismo 
público e do pagamento das verbas de caráter indenizatório. 
Norma destacou que os membros do Ministério Público 
não recebem supersalários e lembrou que os dados sobre 
o orçamento e pagamento dos MP’s estão disponíveis nos 
portais da transparência e no Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP).
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A presidente da CONAMP alertou 
ainda para uma problemática do 
projeto que regulamenta o teto 
remuneratório (PL 6726/16): a 
previsão de um subteto apenas 
para os procuradores e promotores 
de Justiça. “Fomos surpreendidos 
com essa medida que rompe com 
a paridade histórica e constitucional 
entre o Ministério Público e a 
Magistratura. Pedimos que esta 
injustiça com o MP dos estados seja 
rechaçada nesta Casa. Estamos 
sendo punidos por nossos acertos 
nos Estados”, destacou. A audiência 
integrou o plano de trabalho da 
comissão especial da Câmara dos 
Deputados, instalada em 12 de 
setembro.

Capa
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Nota Técnica

Oitivas

Para subsidiar o diálogo com os parlamentares, a CONAMP 
subscreveu estudo elaborado pela Associação Paulista do 
Ministério Público (APMP) e publicou como nota técnica nº 
06/17, em setembro deste ano.

A nota afirma que “ao pretender disciplinar a remuneração 
dos Membros do Ministério Público em nível nacional, o 
Senado Federal usurpou a regra contida no artigo 127, § 2°, 
da Constituição Federal. O mencionado dispositivo determina 
que compete ao próprio Ministério Público propor ao Poder 
Legislativo modificações em sua estrutura administrativa e 
funcional, o que inclui, por óbvio, questões relativas à política 
remuneratória”.

Ademais informa que o projeto em curso padece de 
inconstitucionalidade formal, violando, por conseguinte, a 
autonomia do Ministério Público, consagrada pelo artigo 127, 
§§ 20 (autonomia funcional e administrativa) e 30 (autonomia 
orçamentária), da Constituição da República.

Mas não é só isso. De acordo com a nota, o PL também 
apresenta óbices de natureza material à sua aprovação, 
quando, ao incluir verbas de natureza indenizatória no 
cômputo do teto remuneratório constitucionalmente 
estabelecido, afronta o legislador ordinário inúmeros 
dispositivos da Constituição 1988, bem como a regra geral de 
direito segundo a qual se impõe o dever de indenizar àquele 
que causa prejuízo a outrem.

 O presidente da comissão é o deputado baiano Benito Gama 
(PTB), o 1º vice-presidente é Alberto Fraga (DEM/DF) e o 
2º vice-presidente, Rogério Rosso (PSD/DF). O presidente 
escolheu Rubens Bueno (PPS/PR) para relator do PL. A 
deputada baiana, Alice Portugal (PCdoB), também é integrante 
da comissão.

Diversas audiências já foram realizadas pela comissão. No 

dia 07 de novembro, integrantes da diretoria e do conselho 
deliberativo da CONAMP estiveram presentes na reunião 
deliberativa da Comissão Especial do Extrateto que ocorreu 
na Câmara dos Deputados.
Ao longo da reunião, foram aprovados requerimentos de 
parlamentares para oitivas que ocorrerão nas próximas 
audiências públicas a serem realizadas.

ABUSO DE AUTORIDADE - Articulações dos membros 
do MP continuam para garantir a autonomia da Instituição

Projeto foi aprovado no Senado Federal com alterações no texto inicial
O projeto do abuso de autoridade foi aprovado, por 
unanimidade, no final de abril pelo Senado Federal 
e está na Câmara como Projeto de Lei nº 7.596/17. 
Apesar dos avanços conseguidos em relação ao 
texto inicial, a CONAMP e a associações afiliadas 
continuam atentas à tramitação do Projeto, que 
ainda precisa ser aperfeiçoado. Agora o texto do 
abuso de autoridade será analisado pela Câmara 
dos Deputados.

O texto aprovado na CCJ possui importantes 
modificações que foram resultado do diálogo travado 
pela CONAMP e demais entidades representativas 
do MP e do Judiciário com os parlamentares. Foram 
suprimidas expressões que poderiam dar margem 
para a configuração do crime de hermenêutica. 
Também foi retirada a previsão de ação penal 
privada concorrente e admitida tão somente a ação 
penal privada subsidiária da pública. 
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Nota na íntegra

De acordo com o secretário-geral da CONAMP, Elísio 
Teixeira, em entrevista ao o jornal Correio Braziliense, 
se fosse aprovado em sua redação inicial, prejudicaria 
a atuação independente de promotores, procuradores e 
magistrados; e não apenas prejudicaria a Lava-Jato, como 
outras importantes investigações em curso.
As mudanças representam um avanço em relação ao texto 
inicial, que atingiria gravemente a autonomia dos membros 
do MP e da magistratura. No entanto, o texto atual ainda 
traz tipos penais extremamente subjetivos e de difícil 
interpretação em vários casos.

A CONAMP continuará atuando, de forma que a Câmara dos 
Deputados considere todas as contribuições apresentadas 
pela entidade.
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CONAMP participa de mais uma 
audiência pública contra projeto

O presidente da Associação Mato-Grossense do Ministério 
Público (AMMP), Roberto Turin, representou a CONAMP 
em audiência pública sobre o abuso de autoridade no início 
do mês de julho. O debate ocorreu no âmbito da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da 
Câmara dos Deputados.

Para Turin, devido a dispositivos tecnicamente conflitantes, o 
texto do projeto não corresponde ao interesse da sociedade em 
coibir o abuso de autoridade. Há contradições com o Código 
Penal e com a jurisprudência vigente. “Ao invés de proteger 
o cidadão, a medida coloca entraves e dificuldades ao efetivo 
combate da criminalidade”, afirmou.
“Ninguém é a favor de abuso nem de desrespeito de 
prerrogativas de nenhuma profissão. Devemos buscar a 
melhor forma de conduzir os processos respeitando o cidadão, 
as vítimas, os prazos, agentes, juízes, e promotores de Justiça. 
Devemos buscar um sistema que facilite [o combate ao crime], 
que puna os abusos, mas não impeça o bom funcionamento 
das instituições”, declarou Turin.

O representante da CONAMP defendeu ainda que a discussão 
no parlamento seja ampla e que as entidades de classe 
tenham espaço de diálogo com os deputados para auxiliar no 
aprimoramento do texto legislativo.

A entidade nacional já tinha participado de uma audiência 
pública, como noticiado anteriormente. Quem esteve no debate 
foi o 1º vice-presidente da CONAMP, Victor Hugo Azevedo, 
que, na época, afirmou que o projeto tinha endereço certo: 
criminalizar a ação de juízes, promotores e procuradores de 
Justiça, policiais e carcereiros.
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Para protestar contra o projeto, membros do Ministério Público do Estado da Bahia publicaram um dia antes da votação fotos 
nas redes sociais com cartazes e frases contra o Projeto.

Membros do MP-BA fazem protesto 
contra o Projeto de Abuso de Autoridade
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Frentas repudia condutas que 
violem a autonomia do Poder Judiciário  

e do Ministério Público

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO - CONAMP, entidade de classe de âmbito nacional 
que representa mais de 16 (dezesseis) mil Promoto-
res e Procuradores de Justiça do Ministério Público 
brasileiro, vem a público repudiar a proposição de 
indiciamento do ex-Procurador-Geral da República 
Rodrigo Janot e do procurador Regional da República 
Eduardo Pelella, pela CPMI da JBS.

Em evidente inversão de valores, o senhor relator da 
Comissão, deputado Carlos Marun, sem esconder 
que atua em favor dos interesses de pessoas atin-
gidas pelas investigações conduzidas pela Procura-
doria Geral da República, pretende uma vil retaliação 
contra servidores públicos que apenas cumpriram 
sua missão, combatendo a corrupção de forma firme 
e destemida.

A tentativa de uso de Comissão Parlamentar de 
Inquérito, valioso mecanismo da democracia e do 
Poder Legislativo, como instrumento de defesa de 
pessoas contra as quais pesam veementes indícios 
da prática de crimes gravíssimos, tudo corroborado 
por farta prova material, a exemplo de mala repleta 
dinheiro, configura inegável abuso e desvio de fina-
lidade, verdadeiro desrespeito ao funcionamento das 
instituições.

Por essas razões, a CONAMP, ao mesmo tempo que 
repudia veementemente a inaceitável vingança que 
se pretende promover contra os agentes públicos já 
mencionados e contra o próprio Ministério Público 
Brasileiro, reafirma que ataques e tentativas de inti-
midação não surtirão o efeito desejado.

Resistiremos!

Diante dos fatos noticiados pela Revista Veja, dan-
do conta de que a Presidência da República poderia 
ter arbitrariamente acionado à Agência Brasileira de 
inteligência para “investigar” a vida pregressa do Mi-
nistro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), e do Procurador-Geral da República, Rodrigo 
Janot, em função de suas atuações na apuração do 
envolvimento de políticos com os esquemas de cor-
rupção e lavagem de dinheiro relacionados ao gru-
po JBS, a Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (FRENTAS) divulgou seu posicio-
namento por meio de nota pública, em 12 de junho 
passado.

A nota lembrou que “a utilização da ABIN para cons-
tranger magistrados e membros do Ministério Públi-
co é prática ilegal e abusiva, própria das ditaduras” e 
solicitou “a apuração célere e rigorosa dos fatos, com 

a punição pronta e exemplar dos eventuais respon-
sáveis, de acordo com os ditames da Constituição e 
das leis brasileiras”.

Em 04 de dezembro, o ex-procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, recusou o convite feito pela 
CPI da JBS para que comparecesse ao colegiado 
para falar sobre o acordo de delação premiada fir-
mado pelos irmãos Batista e outros executivos do 
grupo empresarial.  

No dia 13 do mesmo mês, a CONAMP emitiu nota 
de repúdio ao indiciamento do ex-PGR Rodrigo Ja-
not e do procurador da República Eduardo Pelella. 
No mesmo dia, o então relator da CPI da JBS, hoje 
Ministro Chefe da Secretaria de Governo, Carlos Ma-
run, deciciu retirar de seu parecer final o pedido de 
indiciamento de Janot e de Pelella.

No
ta

 d
e 

Re
pú

di
o

Veja a nota de repúdio emitida pela CONAMP:

Brasília, 13 de junho de 2017.

Norma Cavalcanti
Presidente da CONAMP
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Reforma da Previdência
Na pauta para ser votada em fevereiro de 2018, na 

Câmara dos Deputados, a PEC 287/16 da Reforma 
da Previdência tem sido alvo de inúmeras discussões 

e campanhas por conta das mudanças propostas. Caso a 
provada, a medida irá atingir tanto o setor privado, quanto o 
público, com efeitos diretos na aposentadoria dos cidadãos 
brasileiros.

Desde o início de sua tramitação, em 2016, a CONAMP tem 
promovido diversas ações para evitar que sejam extintos 
os direitos adquiridos pela população brasileira. Entre elas, 
pode-se destacar a divulgação de um estudo completo 
sobre as consequências na aposentadoria dos servidores 
públicos, além de notas públicas, cartilha e informe sobre 
os “30 Fatos” que o governo não contou sobre a reforma. 
Recentemente, a Associação Nacional e outras entidades 
lançaram o manifesto “20 fatos que o governo não divulga” 
que mostra, por meio de questionamentos, o que estão 
tentando esconder da sociedade a respeito da a PEC 287/16.

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(FRENTAS) realizou ato público, em fevereiro, na Câmara dos 
Deputados, e promoveu inúmeras articulações e reuniões 
com parlamentares para tratar sobre a proposta. Outro ato 
já está programado. A Frentas convocou a Magistratura e o 
MP para mobilização contra a Reforma e pela valorização 
das carreiras no dia 1º de fevereiro deste ano, em Brasília.

Ações mais recentes - Através de nota pública divulgada dia 
01º/12, entidades afirmaram que a nova Emenda Aglutinativa 
à PEC 287/2016 (ou “emenda desidratada”) não recupera 
contas públicas nem protege direitos fundamentais.

No final de 2016, o 1º Secretário da Associação Paulista do 
Ministério Público-APMP e assessor da CONAMP, Paulo 
Penteado Teixeira Júnior, publicou o artigo “Previdência – A 
reforma que não é enxuta”, no qual esclarece que a reforma, 
ao contrário do que dizia a propaganda oficial, atinge também 
os trabalhadores do regime geral de previdência, não apenas 
os servidores públicos. Em novembro, o promotor já havia 
publicado um artigo, “’Privilégios’, desinformação sistêmica 
e a reforma da previdência”, rebatendo as informações 
inverídicas veiculadas sobre existência de privilégios aos 
servidores públicos.
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Você sabia que, quando você se 
aposentar, não poderá acumular a pensão de 
seu esposo(a) ou companheiro(a) - com sua 
aposentadoria, se a soma dos dois benefícios for 
maior que dois salários-mínimos ou então terá 
que abrir mão do benefício menor?

Você sabia que, hoje, a pensão por morte 
é de 100% do salário de benefício do falecido, 
quando houver somente um dependente (viúvo 
ou viúva, por ex.) e, com a reforma, este valor será 
reduzido a 60%? 

Você sabia que a regra geral de idade 
mínima para se aposentar não será sempre de 
65/62 anos e vai aumentar sistematicamente, 
na forma que o Congresso determinar em lei 
posterior?

Você sabia que um trabalhador com 25 
anos de trabalho em atividade nociva à saúde 
poderá se aposentar, mas outro, nas mesmas 
condições, que tenha trabalhado apenas 1 dia 
a menos, terá de se aposentar pela regra geral? 
E você sabia que até hoje um servidor público 
que atue nas mesmas condições nocivas não 
tem regulamentado seu direito à aposentadoria 
especial?

Você sabia que o governo diz que irá 
igualar as regras, mas quer exigir um mínimo de 
25 anos de contribuição dos servidores públicos e  
15 anos dos trabalhadores privados?

Você sabia que a aposentadoria especial 
terá idade mínima de 55 anos para homens e 
mulheres, não importando o tempo que o(a) 
trabalhador(a) tenha ficado exposto ao agente 
nocivo à saúde?

Reforma da Previdência:  
20 fatos que  
o governo não divulga

Depois de saber disso, você acha que a  
Reforma da Previdência é para o seu bem?
Você continua a favor de  
uma reforma cruel e prejudicial  
aos trabalhadores e  
servidores públicos?

Você sabia que os servidores públicos 
federais admitidos após fevereiro de 2013 só 
poderão receber aposentadoria até o teto do INSS, 
diferentemente do que diz o Governo?

Você sabia que a reforma passa a 
autorizar instituições do sistema financeiro 
privado a administrar a Previdência 
Complementar dos servidores?

Você sabia que ainda que você possua os 
requisitos para a atual regra de transição e cumpra 
o pedágio, a forma de cálculo da aposentadoria 
será modificada, sendo que é muito pior que a 
atual?

Você sabia que, diferentemente do 
trabalhador vinculado ao INSS, que pode se 
aposentar com qualquer idade, desde que cumpra 
o tempo de contribuição, o servidor público que 
presta concurso precisa completar uma idade 
mínima para se aposentar desde a reforma de 
1998, além de ter que cumprir o mesmo tempo de 
contribuição exigido no INSS?

Você sabia que a aposentadoria por 
invalidez será proporcional, sendo de 100% 
apenas em caso de acidente do trabalho ou 
doença ligada ao trabalho?

Você sabia que, além da redução do valor 
da aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença 
poderá ter seu percentual reduzido por uma 
simples medida provisória?

Você sabia que a mulher com deficiência 
terá que cumprir o mesmo tempo de contribuição 
para se aposentar que um homem com 
deficiência?

Você sabia que terá que trabalhar 
pelo menos 40 anos para ter direito a uma 
aposentadoria de 100% da média de todos os 
seus salários desde julho de 1994 ou, de quando 
começou a trabalhar, se posterior, e que com o 
passar dos anos este tempo vai aumentar?

Você sabia que muitos trabalhadores 
já podem se aposentar considerando a soma 
de sua idade e seu tempo de contribuição, 
sem fator previdenciário, e que essa espécie de 
aposentadoria não mais existirá após a Reforma?

Você sabe quantas aposentadorias podem 
ser pagas com os milhões gastos em publicidade e 
com o fundo partidário?

Você sabia que a Reforma não 
prevê qualquer aprimoramento da gestão 
previdenciária, nem do combate às fraudes, 
à sonegação e aos desvios de recursos da 
previdência?

Você sabia que a reforma não prevê 
a revisão ou fim das isenções e desonerações 
tributárias e nem medidas de cobrança das 
dívidas de grandes empresas com a Previdência?

Você sabia que o servidor público paga 
contribuição sobre tudo o que recebe (não há 
teto como no regime geral) e que continua 
pagando contribuição para a previdência estando 
aposentado?

Você sabia que o Governo está revogando 
as regras de transição das reformas anteriores, e 
com isso desrespeitando a segurança jurídica dos 
cidadãos que se pautavam por elas? Que garantia 
você terá de que vão respeitar as regras que estão 
propondo? 
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CNMP decide por possibilidade de 
permuta entre Ministérios Públicos

Em agosto deste ano, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
aprovou a possibilidade de permuta entre membros do Ministério 
Público. O reconhecimento do Conselho é considerado uma vitória pela 

CONAMP, já que, desde 2015, a entidade definiu o tema como uma de suas 
bandeiras institucionais. 

Em julho de 2016, o relator da matéria, o então conselheiro Leonardo Carvalho, 
já havia apresentado voto afirmando ser favorável à possibilidade permuta, 
concluindo que o CNMP não tem competência para disciplinar o procedimento 
– o que deveria ser feito por meio de lei complementar estadual ou pelo próprio 
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MP. Na ocasião o promotor de 
Justiça Eudo Leite representou a 
CONAMP e realizou sustentação 
oral em defesa da permuta.

Após manifestação favorável do 
CNMP, a Procuradoria Geral da 
República ingressou com uma 
Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 
482 para suspender os efeitos da 
decisão. Em 02/10/17, o ministro 
Alexandre de Moraes, relator da 
ADPF 482, concedeu liminar e 
suspendeu os efeitos da decisão 
do CNMP.

Logo depois, a CONAMP ingressou 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) como amicuis curiae 
na ADPF 482 ajuizada contra 
decisão do Conselho Nacional 
que autorizou e fixou balizas 
para disciplina de remoção, por 
permuta nacional, entre membros 
de Ministérios Públicos (MPs) dos 
estados e entre estes e membros 
do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT).

A decisão do relator será 
submetida a referendo do plenário 
da Corte.
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Rezoneamento eleitoral

Em meados de 2017, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) e associações 
afiliadas deram início às discussões sobre a Resolução n° 23.422 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que 
tratava da extinção de Zonas Eleitorais (ZEs) nas capitais e no interior dos Estados. 

Conforme dados apresentados pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMP), só a região Nordeste perderia 
117 zonas eleitorais, em princípio. Na Bahia, a previsão inicial era de extinção de 15 zonas, mas o Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia conseguiu reduzir esse número para cinco.  O TRE-BA publicou, no Diário da Justiça 
Eletrônico (DJE) de 4/10, a Resolução Administrativa Nº 7/2017, que extingue as zonas eleitorais em Maragogipe, 
Alagoinhas, Cândido Sales e Lauro de Freitas. Na capital, o TRE baiano extinguiu a 20ª Zona Eleitoral.

Para os membros do MP, a medida trará grave prejuízo à prestação do serviço à população e dificultará a 
fiscalização das eleições e atuação do Ministério Público Eleitoral. O posicionamento institucional, contra as 
normativas do TSE, foi baseado em um levantamento da quantidade de zonas que seriam extintas em cada 
Estado. 

Extinção de zonas eleitorais pode prejudicar a sociedade
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Articulações contra o rezoneamento

De acordo com a CONAMP, além de nítido 
retrocesso, as decisões do TSE são ilegais. 
A redução de zonas eleitorais em todo o 
país traz prejuízos à jurisdição eleitoral, 
afetando, principalmente, o eleitor, usuário 
dos serviços judiciários eleitorais, uma vez 
que o cidadão terá de percorrer, em muitos 
casos, maiores distâncias para conseguir 
atendimento da Justiça Eleitoral, inclusive 
para exercer sua obrigação de votar.

Ademais, reduzir as zonas eleitorais 
significa ainda diminuir o número de juízes 
e membros do Ministério Público – o que 
dificultará a fiscalização de fraudes e 
corrupção do processo eleitoral, implicando 
em ofensa ao princípio do Estado 
Democrático de Direito, que é a expressão 
da vontade popular.

Diante disso, a CONAMP ingressou, 
no dia 26 de junho, com uma 
Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF 471) junto ao 
Supremo Tribunal Federal (SFT) pedindo 
a suspensão das Resoluções nº 23.512 
e nº 23.522, além da Portaria nº 207, do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Também em junho foi entregue ao 
então Corregedor Nacional do Ministério 
Público, Cláudio Portela, estudo técnico 
sobre a atuação do Ministério Público no 
Direito Eleitoral. O documento afirma que, 
sobre a atividade correcional e a atuação 
eleitoral, não há previsão constitucional de 
qualquer tipo de hierarquia, superioridade 
ou supremacia entre ramos de Ministérios 
Públicos distintos. Neste sentido, 
normativas editadas pelo Procurador-Geral 
da República não podem regular a atuação 
de membros dos Ministérios Públicos 
Estaduais e do DF no exercício de suas 
expressas atribuições eleitorais.

No início de agosto foi lançado um manifesto 

com as 10 verdades sobre o rezoneamento eleitoral. A iniciativa foi 
um alerta para que a sociedade entendesse os motivos reais pelos 
quais a extinção das zonas eleitorais é um retrocesso.  Aumento 
da impunidade, número maior de abstenções e economia irrisória 
com a medida são algumas das verdades relatadas no manifesto da 
CONAMP.

A presidente da Associação Nacional, a promotora de Justiça baiana 
Norma Cavalcanti, participou no dia 23/08 de audiência pública 
para discutir as normativas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
sobre o rezoneamento eleitoral. O debate ocorreu na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. 

Outra audiência pública ocorreu no dia 24 de agosto, na Comissão de 
Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Os debatedores 
citaram a mobilização social, as propostas de reforma política e o 
diálogo com o Supremo Tribunal Federal (STF) como instrumentos 
para tentar garantir o funcionamento da Justiça Eleitoral. CONAMP, 
deputados, representantes da Associação dos Magistrados do Brasil 
(AMB), do Sindicado dos Servidores das Justiças Federais (Sisejufe), 
e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estiveram no encontro. 
Norma Cavalcanti participou ainda de reuniões com parlamentares 
da bancada do Nordeste no Congresso Nacional. 

Veja a seguir Nota Técnica da Conamp.
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NOTA TÉCNICA Nº 04/2017/CONAMP 

 

Tema: Processo CNMP nº0.00.002.000698/2017-08  

Ementa: Procedimento de Estudos e Pesquisas nº 

04/2017 visando a realização de pesquisa, estudos, 

análises e a apresentação de propostas e orientações 

sobre a atuação do Ministério Público na Área de Direito 

Eleitoral. 

 

A Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP 

- instaurou no dia 31 de maio com base na Portaria CN nº 087, de 16 de maio de 

2016, PROCEDIMENTO DE ESTUDOS E DE PESQUISAS visando a realizar pesquisas, 

estudos, análises e a apresentação de propostas e orientações sobre a atuação do 

Ministério Público na Área do Direito Eleitoral. 

O objetivo central da proposta está na necessidade de realizar estudos 

voltados para o aprimoramento da atuação do Ministério Público na área eleitoral, 

por intermédio do desempenho efetivo das atividades avaliativas, orientadoras e 

fiscalizadoras da Corregedoria Nacional e das Corregedorias das Unidades do 

Ministério Público Federal e dos Estados. 

A CONAMP, em atenção ao Ofício nº 1302/2017/CN/CNMP, vem 

respeitosamente apresentar a Vossa Excelência sugestões para o aprimoramento da 

atuação do Ministério Público perante a Justiça Eleitoral: 

 

1) Das atribuições eleitorais dos Ministérios Públicos dos Estados e 

Distrito Federal 

 

Como assinalado de forma uníssona na doutrina especializada, a organização 

do sistema de Justiça Eleitoral no Brasil, estabelecido a partir da Constituição Federal 

de 1988, baseia-se num verdadeiro consórcio de atuação entre órgãos vinculados à 

União, aos Estados e aos Municípios.  
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 “Tenho que, para o exercício de suas funções institucionais, mostra-se 

imprescindível o reconhecimento da autonomia do Ministério Público local perante as 

Cortes Superiores, porquanto, na maioria das vezes, as pretensões se consubstanciam 

de maneira independente e estão intimamente ligadas às situações e razões trazidas 

das instâncias precedentes”, destacou. Segundo o relator, “furtar a legitimidade 

processual do parquet estadual nas instâncias superiores e exigir a atuação do 

procurador-geral da República é impeli-lo a uma obrigação vinculada, pois a demanda 

jurídica postulada nas instâncias precedentes pode ser contrária ao entendimento do 

órgão ministerial que representa, o que importaria em manifesta afronta a sua 

independência funcional”. 

  

Assim, para que a autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito 

Federal seja preservada, não há dúvida que será possível a atuação eleitoral não 

apenas nas instâncias locais, mas também, perante os Tribunais Regionais Eleitorais 

e o Tribunal Superior Eleitoral. 

  

2) Da atividade correcional e a atuação eleitoral 

  

Importante frisar, de plano, que, embora a previsão de que o Ministério Público 

é uno, nos termos do art. 127, § 1º, da CF/88, isso não autoriza estabelecer qualquer 

tipo de hierarquia, superioridade ou supremacia entre ramos de Ministérios Públicos 

distintos.  

Assim, a Portaria nº 692, de 19 de agosto de 2016, editada pelo Procurador-

Geral da República, não pode regular a atuação de membros dos Ministérios Públicos 

Estaduais e do DF no exercício de suas expressas atribuições eleitorais. Cabe a cada 

Ministério Público elaborar, fiscalizar e correicionar seus membros, sob pena de grave 

violação do princípio constitucional da autonomia. 

Nesse toar, o art. 3º da Lei nº 8.625/93 bem delimita a autonomia do Ministério 

Público contra ingerências externas de qualquer outro poder - e mesmo de outros 

Ministérios Públicos. Aliás, na organização do Estado brasileiro, que assegura e afirma 

a autonomia de todos os ramos da atividade ministerial, apenas o Conselho Nacional 

do Ministério Público, cujas competências estão previstas no art. 130-A da CF, tem 

poderes de controle externo em relação ao Ministério Público. E, ainda assim, 

paralelamente ao exercício de tal competência, cumpre-lhe (ao CNMP) zelar pela 

autonomia funcional e administrativa da Instituição. 
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E isso se justifica por que, a par de sua predominante sazonalidade, muito mais 
do que nos demais ramos da justiça, a jurisdição eleitoral exige, para que tenha 
validade, a celeridade e a eficiência. Sem esses dois predicados, a jurisdição eleitoral 
não tem razão de ser. 

Nesse aspecto, analisando a composição do TRE, verifica-se que trata de 
colegiado híbrido, heterogêneo, formado por: 

- dois Desembargadores do Tribunal de Justiça; - dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; - um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no 
Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo 
Tribunal Regional Federal respectivo e, por nomeação, pelo Presidente da República; - e dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade 
moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

Constata-se, assim, pela literalidade do dispositivo constitucional que os 
Tribunais Regionais Eleitorais têm em sua composição integrantes da Magistratura 
Federal e das Magistraturas dos Estados e do Distrito Federal, o que foge da dicotomia 
clássica - Judiciário Federal e Judiciário Estadual.  De outro lado, o fato de a Justiça Eleitoral ser custeada pela União, por si só, 
não a torna federal.  

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior 
Trabalho são custeados pela União e são considerados tribunais nacionais.  Além disso, cabe à Justiça Eleitoral presidir as eleições para Presidente da 
República (nacional), Governadores, Senadores, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais e Distritais (interesse estadual), bem como para Prefeitos e Vereadores 
(interesse local). Assim, está claro que não se trata de uma Justiça Federal, tanto 
que, quando se refere a juízes eleitorais, a Constituição Federal vigente fala em juízes 
de direito, e não em juízes federais, o que autoriza a conclusão de que é atribuição, 
por espelhamento, de Promotores de Justiça, e não de Procuradores da República, a 
atuação perante os juízes eleitorais. 

Consolidando este entendimento o art. 32, III, da Lei nº 8.625/93: Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas esferas de atribuições: (...) 
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III - oficiar perante à Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. 
  

Por seu lado, a Lei Complementar nº 75/93, prevê em seu art. 79 que  
  

Art. 79. O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona. 
Parágrafo único. Na inexistência de Promotor que oficie perante a Zona Eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o Chefe do Ministério Público local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado. 

  

Assim, não há dúvida que compete aos membros do Ministério Público dos Estados e Distrito Federal atuar nas instâncias locais da Justiça Eleitoral. 
 Todavia, embora firmado este ponto, precisamos ir além neste debate. Como já referido implicitamente no presente arrazoado, a Constituição Federal, ao contrário do que fez em relação à Justiça Eleitoral, não criou e disciplinou um Ministério Público Eleitoral. Optou o constituinte originário por dar funções eleitorais a diversos órgãos de diferentes ramos do Ministério Público brasileiro.  
Ao contrário do que pode parecer pela literalidade dos art. 74 e 77 da Lei Complementar 75/93, os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal e Territórios não estão impedidos de atuar perante os Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral. 

É que, no particular, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à atuação dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal nas cortes superiores. 
Em recente julgamento proferido no RE 985392, em 05 de junho de 2017, em votação no Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência dominante no sentido de que a atribuição do Ministério Público Federal não exclui a legitimidade dos Ministérios Públicos dos estados e do Distrito Federal para postular em causas que, sendo de sua atribuição na origem, foram encaminhadas ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O relator da matéria, Ministro Gilmar Mendes, ao se pronunciar quanto ao mérito do recurso, ressaltou: 

Nota técnica da CONAMP
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Além disso, a atribuição das corregedorias é bem clara e é restrita aos membros 

de cada MP, não existindo a menor possibilidade de a Corregedoria de um Ministério 

Público atuar sobre membros dos demais. 

 

Neste sentido:  

Art. 172. A Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 

dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais 

e da conduta dos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(art. 172, da LC nº 75/93) 

   

Art. 65. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal: 

(...) 

III - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho 

Superior a instauração do processo administrativo conseqüente; (art. 65, III, da 

LC nº 75/93) 

  

Art. 17. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e 

fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério 

Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições: 

(...) 

V - instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração 

Superior do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da 

instituição, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na 

forma da Lei Orgânica; (art. 17, V, da LONMP) 

  

ISSO POSTO, encaminho a Vossa Excelência, a manifestação da CONAMP, 

colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos ou complementações que 

possam ser entendidas como necessárias. 

 
Brasília, 27 de junho de 2017. 

 

 

 

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI  

Presidente da CONAMP 

 

Outro ponto discutido pelo Conselho delibe-
rativo da CONAMP foi a Portaria 372/2017, 
de Gilmar Mendes, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que indica a ex-
tinção de zonas eleitorais nas capitais e no 
interior dos Estados. A medida trará grave 
prejuízo à prestação do serviço à popula-
ção e dificultará a fiscalização das eleições e 
atuação do Ministério Público Eleitoral. Está 
sendo feito levantamento da quantidade de 
zonas que seriam extintas em cada Estado, 
para uma posterior atuação da CONAMP.

A iniciativa não considerou o impacto nos Es-
tados brasileiros e extingue ainda os cargos 
de juiz, promotor eleitoral e chefe do cartó-
rio, além de implicar no remanejamento dos 
servidores.

Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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Delegação baiana é a segunda maior 
do XXII Congresso Nacional do MP

Mais de 70 membros do Ministério Público do Estado da Bahia 
estiveram em Belo Horizonte, Minas Gerais, para participar do XXII 
Congresso Nacional do Ministério Público, entre 27 e 29/09/17, a 

segunda maior delegação estadual, atrás apenas da anfitriã. 

A presidente da Ampeb, Janina Schuenck, o vice-presidente Millen Castro, a 
diretora sociocultural Leila Adriana Seijo, o diretor de esportes Thyego Matos 
e a diretora administrativa da entidade de classe Rita Márcia Leite Santos, 
além da conselheira fiscal da Ampeb, Jandira Goes, participaram do evento. 

Nacional
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O congresso, realizado pela Conamp – Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público e pela AMMP – 
Associação Mineira do Ministério Público, teve como tema 
Três décadas da Constituição Federal de 1988: os novos 
desafios do Ministério Público.
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Campanha do MP

Na cerimônia de abertura do evento, no dia 27/09, 
a CONAMP e associações afiliadas lançaram 
a campanha #MinistérioPúblicoestáaqui, que 

tem como objetivo principal aproximar a sociedade do 
Ministério Público para que o trabalho realizado pelo 
parquet seja devidamente compreendido, reconhecido 
e valorizado. 

A iniciativa tem como referencial um pin, símbolo 
mundialmente utilizado como marcador de localização. 
Assim, a atuação de cada Ministério Público foi 
demarcada em todo território nacional em um mapa 
interativo virtual, demonstrando o volume e a importância 
da atuação de procuradores e promotores de Justiça.

A campanha conta ainda com o apoio do Conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e dos 
Ministérios Públicos Estaduais.

Acesse a plataforma online e veja as ações e o 
resultado do trabalho dos membros do MP. Você 
também pode participar utilizando a hashtag 
#MinistérioPúblicoestáaqui e compartilhando 
histórias reais sobre a importância da atuação do MP no 
site www.ministeriopublicoestaaqui.com.br .

Nacional
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Comissão de aposentados se 
reúne durante o XXII Congresso 

Nacional do MP
Foi realizada na manhã do dia 28/09, reunião da comissão de 

aposentados da CONAMP. A presidente da Ampeb, Janina 
Schuenck, e o associado aposentado Antônio José da Costa Filho 

estiveram presentes no encontro, presidido pela também associada 
baiana e presidente da CONAMP, Norma Cavalcanti. 

A comissão temática é composta por representantes indicados pelos 
presidentes das afiliadas e tem a função de analisar propostas legislativas 
afetas aos aposentados e pensionistas do Ministério Público para 
subsidiar as decisões da CONAMP. O encontro, onde foram discutidos 
temas de interesse em defesa dos membros do Ministério Público, fez 
parte da programação do XXII Congresso Nacional do Ministério Público.
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Encontro dos associados da Ampeb
No dia 28/09, durante o XXII Congresso Nacional do Ministério Público, Ampeb ofereceu aos associados um almoço, no 
restaurante Mes Amis, com o intuito de promover a integração e o congraçamento entre eles. 

Nacional
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Teses baianas são aprovadas no 
XXII Congresso Nacional do MP

Três associados da Ampeb 
inscreveram teses no XXII Congresso 
Nacional do Ministério Público, 

em Minas Gerais. Os trabalhos foram 
apresentados na quinta-feira (28/09) e 
todos foram aprovados. Ao todo, foram 
inscritas 96 teses.

Moacir Silva do Nascimento Jr inscreveu 
duas teses: “Tutela do direito fundamental 
ao respeito dos adolescentes acusados da 

prática de atos infracionais” e “Impactos da ADI 2404 na política pública 
de classificação indicativa e seus reflexos na atuação do Ministério 
Público”. 

O associado Pablo Antônio Cordeiro de Almeida inscreveu a tese ‘“Big 
data”, o KDD e Ministério Público: a “business intelligence” a serviço da 
gestão eficiente das Procuradorias-Gerais de Justiça e das Corregedorias 
Ministeriais” e Thyego de Oliveira Matos a tese: “Ministério Público 
resolutivo, negociação e mediação: apontamentos sobre a efetividade da 
atuação ministerial a partir de seu novo perfil constitucional”. 
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Atuação

Folha dos Aposentados: 

Muitas ações foram realizadas ao longo do ano com o intuito de manter o cálculo da folha dos 
aposentados no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, como consectário de sua 
autonomia institucional.

A mudança da gestão da folha dos aposentados para o Poder Executivo violaria a autonomia 
financeira e administrativa do MP e as garantias e direitos dos membros, em especial a vitaliciedade 
e irredutibilidade de vencimentos, assim como a paridade entre ativos e aposentados prevista na 
Constituição Federal. 

Em fevereiro deste ano, antes de receber a comunicação oficial sobre a migração, a presidente 
da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (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 o assunto. 

Em reunião realizada no mês de abril, também com a PGJ, foi informado à diretora secretária-geral 
da Ampeb, Patrícia Kathy Medrado, que o MP-BA já estava providenciando as alterações nas rotinas 
institucionais da Instituição para realizar a migração da gestão da folha de pagamento dos membros 
aposentados para o Poder Executivo. 

Atuação da Ampeb consegue evitar migração dos dados dos membros do MP para a SUPREV
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No mesmo dia, a Ampeb recebeu ofício da SUPREV convocando-a 
a cadastrar-se como consignatária para recebimento dos 
créditos oriundos dos descontos em contracheques de 
associados aposentados, em face da migração da folha de 
pagamento do MP-BA.

Diante do grave risco a direitos de membros aposentados, 
tema que interessa a toda a classe, e como a medida atinge 
a autonomia do MP-BA, foi solicitado à assessoria jurídica 
da Associação medidas urgentes para evitar que o fato se 
concretizasse. 

Ações iniciais da Ampeb 

No início de maio, a entidade de classe 
encaminhou ofício à Procuradoria Geral 
de Justiça destacando que a mudança 
interfere na autonomia administrativa 
e financeira do MP e solicitou inclusão 
do assunto na pauta do Colégio de 
Procuradores de Justiça, conforme art. 
18 da Lei Complementar Estadual n. 
11/96. 
Ao final da sessão do Colégio dos 
Procuradores, realizada no dia 15/05, 
a presidente da Ampeb, a promotora 
de Justiça Janina Schuenck, reiterou 
a importância do órgão colegiado 
manifestar-se sobre a possível 
migração.

Em outro ofício, encaminhado aos 
procuradores de Justiça do MP baiano, 
no dia 26/05, a presidente também 
destacou os problemas que seriam 
gerados com a mudança.

Reunião com aposentados 
sobre a folha de pagamento 

No início de junho, a presidente da 
Ampeb e o advogado da entidade, 
Manoel Pinto, realizaram uma reunião 
com os associados aposentados para 
tratar sobre a demanda de migração 
da gestão da folha de pagamento 
dos membros eméritos para o Poder 
Executivo e declarar a posição contrária 
da Associação com relação ao pleito do 
Governo do Estado.

Durante o encontro, ocorrido na sede da Associação, com a 
presença de 40 membros aposentados, Janina falou da importância 
do Colégio de Procuradores de Justiça manifestar-se sobre a 
permanência, no âmbito do Ministério Público, da concessão de 
aposentadorias, cálculo da folha de pagamento dos aposentados e 
revisão dos benefícios. 

Na reunião foi ressaltado ainda que o tema é de suma importância 
à toda a classe e merece atenção especial de todos, sendo 
fundamental a comunhão de esforços da Associação e da 
Procuradoria Geral para garantir a manutenção da folha no âmbito 
ministerial.

Colégio de Procuradores se manifestou contra 
a migração da folha dos aposentados 

Também em junho, Janina Schuenck, os assessores jurídicos 
Manoel Pinto e Martha Menezes e associados aposentados 
participaram da sessão do Colégio de Procuradores de Justiça 
do Ministério Público do Estado da Bahia, na qual foi discutida a 
demanda do Governo do Estado.

Durante a sessão, Janina Schuenck reiterou o posicionamento da 
Associação e informou que minutas de mandado de segurança e 
representação por ADI para interpretação conforme a Constituição 
já tinham sido elaboradas, sem excluir a possibilidade de provocação 
da Comissão de Defesa da Autonomia do CNMP. 

A sessão foi presidida por Sara Mandra Rusciolelli, procuradora-
geral adjunta do MP-BA, que assegurou amplo debate. Os 
procuradores ratificaram a importância da autonomia financeira, 
administrativa e funcional do MP e a necessidade de posicionamento 
por parte da Procuradoria Geral de Justiça. Janina Schuenck 
afirmou que ia esperar uma solução institucional sem necessidade 
de manifestação judicial. 

Após ampla discussão dos procuradores de Justiça presentes, a 
manifestação final foi pelo não encaminhamento da folha como 
forma de reafirmar a autonomia do Ministério Público baiano.
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Atuação

Reunião com o superintendente da SUPREV 
para diálogo sobre folha dos aposentados

Antes de tomar medidas mais drásticas, a presidente da 
Ampeb, Janina Schuenck, o advogado da entidade Manoel 
Pinto, os associados aposentados Wilebaldo Magalhães 

Setúbal Filho e Maria Consuelo de Almeida Sampaio, estiveram 
na sede da Superintendência da Previdência do Estado da Bahia 
(SUPREV), no dia 20/06, para uma reunião com o superintendente 
Rodrigo Pimentel sobre a demanda de migração da folha dos 
aposentados do Ministério Público do Estado da Bahia para o órgão 
do Poder Executivo.

A presidente da Associação questionou as razões para a mudança 
e indagou sobre a ausência de mecanismos que garantissem os 
direitos dos membros, já que a SUPREV não tem respondido a 
expedientes da Associação sobre reajuste aos pensionistas, cuja 
folha já compete ao órgão. Ademais, a SUPREV não teria acesso ao 
banco de dados dos procuradores e promotores de Justiça ainda 
em atividade, o que seria necessário à observância da paridade 
prevista na Constituição. Salientou a presidente a necessidade 
de interpretação dos diplomas legais em consonância com a 
Constituição Federal, respeitando a autonomia da Instituição, 

desde o ingresso na carreira até a aposentadoria, o que inclui 
a concessão da aposentadoria e elaboração da correspondente 
folha de pagamento.

De acordo com a Superintendência, as folhas do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) e da Assembleia 
Legislativa da Bahia (Alba) já foram migradas e a do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). Segundo os funcionários da SUPREV, o 
objetivo da medida é centralizar e, assim, ter mais controle sobre 
o que é pago aos aposentados oriundos de instituições públicas.

No encontro foi afirmado que a migração da folha constitui 
a primeira etapa da determinação do Governo do Estado. Em 
momento posterior, a concessão da aposentadoria dos membros 
do MP-BA pela SUPREV seria uma possibilidade.

Também estiveram presentes os funcionários da SUPREV 
Eduardo Mata, diretor de Benefícios, Rafael Carvalho, líder 
do projeto de migração, e Sílvia Roberta, coordenadora de 
atendimento previdenciário. 
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Ampeb consegue liminares nos Mandados de Segurança impetrados

Diante da iminência de migração do 
processamento da folha de pagamento dos 
aposentados a Ampeb interpôs, em 22/06, 
representação à CONAMP, por Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI), para ingresso no 
Supremo Tribunal Federal (STF) de controle 
de constitucionalidade, visando interpretação 
das leis conforme à Constituição Federal (CF).

O documento enviado à Associação 
Nacional visava interpretação do artigo 
1º e seu parágrafo único, da Lei Estadual 
baiana 11.357/2009, e dos artigos 1º e 13, 
V, da Lei Estadual baiana 10.955/2007, 
que seja adequada à Constituição Federal. 

A representação destacou que a mudança de entendimento do Governo 
Estadual afronta a autonomia do MP e provoca extensa gama de violações 
aos princípios e regramentos da Instituição Ministerial, previstos na CF e 
na Lei Orgânica – Lei Complementar 11/96, e solicitava que a CONAMP 
avaliasse a situação exposta e promovesse as medidas legais pertinentes 
ao combate das irregularidades existentes.

A manifestação do Colégio de Procuradores de Justiça do MP baiano 
contrária à migração, em sessão de 12/06/2017, respaldou a representação 
da Ampeb. Também fundamentou Mandados de Segurança impetrado pela 
Associação, no Tribunal de Justiça, e na Vara da Fazenda Pública, para que 
a Procuradoria Geral de Justiça do MP-BA não enviasse dados da folha 
de pagamento dos associados à SUPREV, bem como para que a SUPREV 
se abstivesse de aplicar aos associados o Decreto 17.251/2016. As duas 
liminares a favor da Ampeb foram deferidas no início de julho.

Medidas Judiciais
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PAE DOS APOSENTADOS: 
Recurso da Ampeb é acolhido e CNMP vai acompanhar 
cumprimento da decisão de pagamento

Em sessão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), realizada no final 
do mês de novembro deste ano, na qual esteve presente a presidente da Ampeb, 
Janina Schuenck, e o advogado da entidade, Manoel Pinto, foi julgada reclamação 

da Associação em que requeria o cumprimento da decisão proferida no Processo CNMP 
nº 0.00.000.000272/2013-32, que determinou ao Ministério Público do Estado da Bahia 
o pagamento aos aposentados e pensionistas da Parcela Autônoma de Equivalência do 
período de setembro de 1994 a setembro de 2001.

O relator do processo, o conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, concordou com o voto 
vista do conselheiro Gustavo do Vale Rocha. Deste modo, foi acolhido o recurso, 
determinando o sobrestamento da reclamação para acompanhar o cumprimento 
da decisão anterior do Conselho, inclusive quanto à inclusão do pagamento no 
orçamento 2018. Os demais conselheiros acompanharam a decisão do relator.

O pagamento da Parcela vem sendo acompanhado pela Ampeb há alguns anos. 
A determinação do CNMP para que o MP/BA pagasse a PAE aos aposentados e 
pensionistas é de janeiro de 2014. No início de 2017, a Procuradoria Geral de Justiça 
anunciou o início do pagamento, mas apenas uma pequena parcela vem sendo 
paga, 15% do patamar pago aos demais membros. A Ampeb defende o pagamento 
equânime para garantir a paridade entre os membros do MP baiano, prevista em lei. 
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MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA:
Está em curso no CNMP o PCA da Ampeb busca critérios 
objetivos para promoção e remoção por merecimento

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
reconheceu a procedência de recurso da Ampeb e 
determinou que o Ministério Público do Estado da 

Bahia (MP-BA) fundamente todos os processos de remoção e 
promoção, e que o Conselho Superior do MP-BA regulamente 
os critérios objetivos para diferenciação dos candidatos à 
movimentação na carreira.

A resolução do CNMP foi publicada no dia 18/08/17 e estipulava 
prazo de 60 dias para a regulamentação. No documento é 
afirmado que, “no âmbito do MP-BA, é de rigor a expedição de 
ato normativo que estipule critérios objetivos para a matéria, com 
vistas a que se profiram decisões transparentes e calcadas em 
critérios técnicos e objetivos”.

No entanto, a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público 
do Estado da Bahia recorreu da decisão e apresentou embargos 
de declaração com efeitos infringentes os quais invocavam 
falta de intimação do MP, sustentando, no mérito, que já existe 
regulamento administrativo que “se apresenta absolutamente 
consentâneo à norma que lhe serve de parâmetro”.
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Em 28/11, o CNMP acolheu os embargos de declaração para 
que a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público 
do Estado da Bahia possa ofertar contrarrazões ao recurso 
da AMPEB. Após o prazo de contrarrazões, a matéria será 
novamente submetida a julgamento pelo plenário do CNMP. 
No início de novembro, a Ampeb havia contrarrazoado os 
embargos da PGJ no PCA Nº 1.00085/2017-08.

Tramitação – Na sessão do CSMP-BA, realizada no início 
de setembro, a presidente da Ampeb, Janina Schuenck, 
reiterou a necessidade de efetiva regulamentação pelo órgão 
colegiado, destacando que o texto da Resolução 06/2006 
apenas repassa a norma oficial e, assim, não regulamenta os 
critérios para remoção por merecimento, o que dá margem 
ao subjetivismo alargado. “O Subjetivismo na análise do 
merecimento é ínsito, mas é necessário que haja parâmetros 
balizadores”, frisou.

Janina afirmou ainda que, na decisão, o CNMP não avançou 
no texto da resolução, respeitando a autonomia da Instituição 
baiana. Ademais, declarou que a decisão guerreada pelo 
recurso da Ampeb no CNMP destaca o voto do relator 
baiano, o conselheiro Nivaldo Aquino, que reconheceu que 
a resolução existente precisa de avanço, quando citou: “a 
necessidade premente de que sejam adotados critérios 
objetivos, com valoração quantitativa, no que se refere à 
apreciação de promoção e remoção”.  No âmbito do MP-BA, 
em concursos de promoção e remoção, quem não recebe voto 
não tem conhecimento sobre a avaliação de seu trabalho. “Os 
critérios de fundamentação devem ser prévios, transparentes 
e públicos”, completou a presidente.

Na sustentação oral, a promotora também destacou que a 
decisão do CNMP não foi em desfavor do MP, porque nada impôs 
em prejuízo à Instituição baiana, apenas estabeleceu prazo para 

que haja avanço na elaboração dos critérios norteadores.

Histórico - Através de Procedimento de Controle Administrativo 
(PCA), n° 1.00085/2017-08, a entidade de classe suscitou 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 seguisse a escolha do 
candidato mais antigo, face à ausência de critérios objetivos 
para análise do mérito no âmbito do MPBA. O referido artigo 
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.

O PCA, com pedido liminar, alertava para a publicação 
de editais pela Procuradoria Geral 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.

Em sessão ordinária realizada no dia 04/10/16, o Conselho 
Superior do MP-BA acatando, por maioria, a preliminar 
sugerida pela Corregedoria-Geral, havia decidido pela 
impossibilidade de regulamentar, em ato administrativo, 
a objetivação dos critérios de merecimento para fins de 
promoção e remoção no Ministério Público da Bahia, sem 
prévia alteração legislativa.

Deste modo, não houve análise do mérito da proposta 
apresentada pela Ampeb, em 2014, objeto de sugestões dos 
membros e de audiência pública, em dezembro de 2015. 
Também não foi apreciada a minuta de resolução trazida 
com o voto vista. Por esta razão, a Ampeb levou o tema ao 
Conselho Nacional do Ministério Público.
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Em sessão do Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado da Bahia (CSMP-BA), no início de agosto, foi votado 
o requerimento da Ampeb referente à disponibilização, ao 
candidato que não teve voto em procedimento de movimentação 
na carreira pelo critério de merecimento, do relatório da 
análise dos seus trabalhos. Foram quatro votos a favor e quatro 
contrários ao pleito da entidade de classe. Coube à procuradora-
geral de Justiça, Ediene Lousado, desempatar e o seu voto foi 
pelo indeferimento da solicitação.

Em sua sustentação oral, o vice-presidente da Ampeb, Millen 
Castro, afirmou que a movimentação da carreira tem sido um 

grande nó a ser desatado dentro da instituição e destacou o dever 
constitucional da transparência e da motivação das decisões, 
ou seja, do direito dos candidatos de saberem as razões pelas 
quais seus trabalhos não foram escolhidos. De acordo com o 
promotor, a divulgação da análise poderia servir de norte aos 
candidatos para uma próxima concorrência, mostrando aos 
membros envolvidos o quê, efetivamente, eles poderiam fazer 
para serem considerados, pelo conselho, aptos a ascenderem na 
carreira. Também estiveram presentes na sessão, a presidente 
da Associação, Janina Schuenck, e o advogado da entidade 
Manoel Pinto.

Presidente do CSMP-BA desempata contra 
relatório dos trabalhos de candidatos não votados

A relatora do processo, a procuradora de Justiça Natalina Bahia, votou contra o pleito da Ampeb. Os procuradores 
de Justiça Nivaldo Aquino, José Cupertino, Terezinha Lobo e Marilene Mota votaram em concordância com o 
voto da relatoria. Cleonice Santos, Maria das Graças Silva, Paulo Marcelo, Silvana Almeida e Margareth de Souza 
divergiram da relatora e votaram a favor do requerimento.

VOTAÇÃO
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EXMO. SR. CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, DR. SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR, RELATOR 

DO PCA Nº 1.00085/2017-08. 

  
 
 
 
 
 
AMPEB – ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por seu advogado, nos autos do PCA Nº 

1.00085/2017-08, em atenção ao despacho de fls., vem apresentar 

CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em face da decisão de 

provimento no Recurso Interno apresentado pela ora recorrida, pelas razões a 

seguir delineadas.   

TEMPESTIVIDADE. 

 
A recorrida foi intimada para apresentar as 

presentes contrarrazões, no prazo de cinco dias, em 25/10/2017, sendo o dead 

line, 30/10/2017.  
Tempestivas, portanto, as presentes contrarrazões. 

 
DAS CONTRARRAZÕES  

 Insurge-se o recorrente em face da decisão de 

provimento do Recurso Interno apresentada pela AMPEB, alegando contradições e 

omissões, que, data venia, inexistem, pretendendo apenas a rediscussão de toda 

a matéria, o que não é cabível na estreita via dos declaratórios. Aliás, nada mais 

cabe!!! Só cumprir a decisão. Estranha a insurgência do Ministério Público 

em cumprir a decisão desse CNMP na matéria, qual seja, movimentação 

na carreira e objetividade de critérios, dirigida ao Conselho Superior do 

Ministério Público baiano, sem qualquer consequência financeira ou 

impacto orçamentário. 
 
 
DO DESCABIMENTO DO PRESENTE RECURSO 
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Critérios objetivos fixados em regulamento pelo 

Conselho Superior!! Não basta uma simples repetição das normas gerais e 

sim uma efetiva fixação de critérios objetivos, podendo ser o sistema de 

pontuação sugerido pela embargada, ou outro, mas o importante é que tais 

critérios existam de fato e não simplesmente tenham aparência de que 

existem, deixando larga margem à subjetividade em situação de extrema 

importância na vida profissional dos membros ministeriais baianos, e com isso esse 

Colendo Conselho não pode compactuar! 
 
E relembre, a decisão embargada não invadiu 

competência ou atribuição local, e na linha desse respeito é que o MPBA 

tem prazo para construir os critérios, exercendo plenamente sua 

autonomia! 

 
Destarte, em face do exposto, requer a AMPEB, 

NÃO SEJAM ADMITIDOS os presentes declaratórios, porque aviado por quem 

não é parte, e, se admitido, NÃO SEJA CONHECIDO em face da inexistência de 

omissão ou contradição no julgado combatido e, caso não seja esse o 

entendimento, seja o mesmo IMPROVIDO em face das argumentações 

apresentadas. 

Nestes termos,  
Pedem deferimento Salvador, 30 de outubro de 2017. 

 MANOEL PINTO 
OAB-BA 11.024  

Ano XX - Nº 68 - Janeiro de 2018 - www. ampeb.org.br 47



Conselho Superior do MP-BA 
defere pedido da Ampeb e Resolução 
nº 110/16 é alterada

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia (CSMP-
BA), em sessão realizada no dia 15/08, deferiu pleito da Associação 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb), a fim de que fosse 

alterada a Resolução nº 110/2016, resguardando que o acesso a consulta às 
representações contra candidatos à movimentação de carreira fosse feito após 
garantido o contraditório. A presidente da Ampeb, Janina Schuenck, esteve 
presente para acompanhar a votação, acompanhada do advogado da entidade 
de classe, Manoel Pinto, que fez a sustentação oral.

Aprovada em julho de 2016, a Resolução previa irrestrito acesso, em qualquer 
fase da tramitação, dos integrantes do Conselho às informações e autos das 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares na Corregedoria-Geral 

Solicitação visava resguardar o direito ao contraditório, assegurando consulta às representações 
somente após defesa dos interessados

Atuação
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do MP baiano dos candidatos habilitados 
em concursos de promoção e remoção, 
mesmo que o representado ainda não tivesse 
conhecimento dos autos.

Diante disso, a Ampeb apresentou requeri-
mento administrativo solicitando que a consul-
ta fosse realizada apenas após oportunizada a 
defesa dos membros interessa-
dos. No pedido, a Ampeb afir-
mou que a decisão adotada à 
época deixava margem a pos-
síveis prejuízos, pois podiam 
levar a violações ao princípio 
da presunção de inocência, 
ampla defesa e ao contraditó-
rio, previstos na Constituição 
Federal de 1988.

Em seu voto pelo deferimen-
to do pleito da Associação, a 
relatora Cleonice de Souza 
Lima afirmou que “o conhe-
cimento dos fatos em apu-
ração antes da apresenta-
ção de manifestação pelo 
membro investigado trará, 
ao Conselheiro, uma visão 
parcial daqueles, o que 
comprometerá seu conven-
cimento”.

Após votação favorável 
ao pedido, a Resolução 
110/2016 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Fica facultado o acesso 
dos Membros do Conse-
lho Superior do Ministé-
rio Público da Bahia às 
informações e autos dos 
processos de sindicância 
e administrativos discipli-
nares, em tramitação na 
Corregedoria-Geral do 
Ministério Público, que 
tenham como partes in-
teressadas, candidatos 
habilitados em concur-
sos de promoção e re-
moção, nos quais já te-

nha sido apresentada a manifestação do investigado; caso ainda não tenha 
ocorrido a defesa, esta deverá ser diligenciada pela Corregedoria-Geral, a 
fim de garantir o exercício desta prerrogativa pelos Conselheiros antes do 
julgamento do respectivo concurso de promoção ou remoção”.

Ascom/Ampeb

                                                                                                                         
                                                                                                      Publicada no DJE de 16.08.2017

         

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº 120/2017

Procedimento Ministerial 003.0.210577/2016. Assunto: Alteração da Resolução 110/2016, do CSMPOrigem: Corregedoria-Geral do Ministério Público.Interessada: Associação do Ministério Público do Estado da Bahia - AMPEB.
Relatora: Conselheira Cleonice de Souza Lima.

                O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO  ESTADO  DA BAHIA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  reunido  em  sessão
ordinária, realizada no dia 15 de agosto do corrente ano,  nos autos do procedimento
em epígrafe e nos termos do voto proferido pela Relatora, Conselheira Cleonice de
Souza  Lima, RESOLVEU,  por  maioria,  pelo  DEFERIMENTO do  pleito formulado
pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, AMPEB, a fim de
que  seja  alterada  a  Resolução  nº  110/2016,  que  passa  a  vigorar  com a
seguinte redação: “Fica facultado o acesso dos Membros do Conselho Superior do

Ministério Público da Bahia às informações e autos dos processos de sindicância e

administrativos  disciplinares,  em tramitação  na Corregedoria-Geral  do  Ministério

Público,  que tenham  como  partes  interessadas,  candidatos  habilitados  em

concursos  de  promoção  e  remoção,  nos  quais  já  tenha  sido apresentada  a

manifestação do investigado; caso ainda não tenha ocorrido a defesa, esta deverá

ser  diligenciada  pela Corregedoria-Geral,  a  fim  de  garantir  o  exercício  desta

prerrogativa  pelos  Conselheiros  antes  do julgamento  do respectivo  concurso de

promoção ou remoção”. 

SALA DAS SESSÕES, 15 de agosto de 2017.
                     

      SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA    Procuradora - Geral de Justiça, em exercício.   Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, em exercício.

       MARCO ANTÔNIO CHAVES DA SILVA 
                                       Corregedor-Geral do Ministério Público

Conselheiros: José  Cupertino  Aguiar  Cunha,  Cleonice  de  Souza  Lima,  Maria  das
Graças Souza e Silva, Natalina Maria Santana Bahia, Paulo Marcelo de Santana Costa,
Marilene Pereira Mota,  Margareth Pinheiro de Souza,  Nivaldo dos Santos Aquino e
Silvana Oliveira Almeida.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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APLICATIVO DA AMPEB  
Entidade de classe amplia 
comunicação com os associados

Já imaginou ter as informações da Ampeb com apenas 
um clique? Pois é, pensando em facilitar a troca e o 
acesso das ações com os associados, foi projetado um 

aplicativo exclusivo para a Associação do MP baiano. A cada 
nova informação, aparecerá no seu aparelho uma notificação. 

O app pode ser baixado para Android e Apple e serve de 
instrumento de comunicação da associação com seus 
associados através da disponibilização de conteúdo e 
notificações de Notícias, Eventos, Avisos (Fique por Dentro), 
Enquetes, Transmissão ao vivo, Contatos da AMPEB, além 
de permitir aos associados acesso a serviços como Atualizar 
Cadastro, Recuperar Senha e Alterar Senha de acesso.

O aplicativo é ligado ao sistema e site da Ampeb. Alguns 
conteúdos de notícias e convênios são públicos e poderão ser 
visualizados por qualquer pessoa que instalar o aplicativo. Mas 
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os conteúdos privados só podem ser acessados com CPF de 
associado cadastrado e com senha do Portal/Sistema AMPEB.

Caso o associado não saiba sua senha, basta clicar em 
“Esqueci a senha”. O associado receberá mensagem em seu 
e-mail cadastrado com um endereço eletrônico. Basta clicar 

e receberá uma outra mensagem com a nova senha gerada.

Caso não lembre qual o e-mail cadastrado, o associado pode 
entrar em contato com o consultor de projetos da Ampeb, 
Roberto Rander, pelos endereços eletrônicos rrander@gmail.com 
e rander@randernet.com.br ou pelo telefone: (71) 98196-5001.
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Notícias – Matérias públicas e privadas, que são de interesse apenas dos associados.

Eventos – Programação dos eventos da entidade de classe. 

Fique por Dentro - avisos privados da Presidência, com documentos expedidos, 
atuações em prol dos associados.

Convênios – Divulgação dos diversos convênios da Ampeb e da CONAMP, sem a 
necessidade de novo login.

Meu Cadastro – O próprio associado poderá atualizar seus dados pessoais: 
endereço, contatos telefônicos, e poderá visualizar os dependentes ativos.

Principais funcionalidades do aplicativo 
integradas ao Portal e Sistema:

Atuação
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Enquetes – A opinião dos associados é extremamente importante para as ações da 
Ampeb. Pelo aplicativo, o associado pode participar, mais facilmente, de enquetes, ver 
resultados e votar dentro do prazo estabelecido.
Alterar Senha – O associado poderá informar a senha atual e cadastrar nova senha 
que irá atualizar automaticamente o acesso ao Portal/Sistema da AMPEB

Recuperar Senha – O associado pode informar o CPF e receber em e-mail 
cadastrado o endereço para clicar e receber nova mensagem com a senha para acesso

Cadastrar/Mudar foto - Associado pode adicionar/mudar foto no aplicativo que 
atualiza diretamente no Portal/Sistema da AMPEB

Transmissão ao vivo - Associado poderá assistir vídeos da transmissão das 
assembleias ou reuniões da AMPEB, com possibilidade de confirmação de presença 
de forma automática por e-mail.

Contatos AMPEB – Disponibilização da lista de telefones e e-mails dos setores da 
AMPEB para facilitar a comunicação com o Associado.
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Atuação

Dando continuidade ao ciclo de viagens ao interior da Bahia, a presidente da 
Ampeb, a promotora de Justiça Janina Schuenck, realizou reuniões com 
associados nas regionais de Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro, 

no início do mês de julho. A primeira reunião foi realizada no dia 04/07, em Teixeira 
de Freitas, e contou com a presença dos promotores de Justiça Michele Resgala, 
Kerginaldo Melo, Fábio Corrêa, João Batista e George Elias.

Presidente da Ampeb faz visitas 
às regionais de Teixeira de Freitas, 
Eunápolis e Porto Seguro
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Na reunião ocorrida em Eunápolis, em 
05/07, participaram os associados da 
Ampeb Dinalmari Mendonça Messias, Valéria 
Magalhães, Rodrigo Anjo e João Alves. A 
última reunião foi realizada na regional de Porto 
Seguro, no dia 06/07. A Ampeb foi recebida 
pelos promotores Jacqueline Magnavita, 
Antônio Maurício Magnavita, Wallace Mesquita 
de Barros, Darrielle Aleixo, Lair Faria e João 
Paulo da Costa.

Durante os encontros, Janina Schuenck 
apresentou os serviços oferecidos pela 
Associação e as ações realizadas. As viagens 
têm como objetivo ouvir críticas e sugestões 
dos associados que atuam no interior do Estado, 
além de conhecer melhor as dificuldades 
enfrentadas por eles. Ademais, objetiva a 
interiorização das ações da entidade de classe.

Em 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. A Ampeb esteve nas cidades 
de Barreiras, Jequié, Vitória da Conquista, 
Valença, Seabra, Itaberaba, Itabuna, Ilhéus, 
Juazeiro, Feira de Santana e região. 
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Pausa

A primeira vez em que usou paletó não foi para fazer 
cumprir a lei, mas para tentar driblar uma regra. Menino 
em local de gente grande precisa de disfarce. Blazer, 

bigode falso pintado a nanquim, gravata com nó Windsor, 
ombreira, sapato social e o principal: boca fechada. “Não fale 
nada”, diziam os irmãos mais velhos. Era assim, calado e 
bem vestido, que o adolescente Antônio frequentava festas 
de adulto e fazia o que mais gostava: dançar. Aprendeu só de 
olhar e ouvir. Em casa, melodia e ritmo eram tão importantes 
quanto almoço e janta. Uma irmã tocava sanfona, outras duas 
aprenderam violino e piano e ele se tornou um exímio “pé-
de-valsa”. Poucos anos mais tarde, arriscou um passo novo 
na vida. Decidiu trocar temporariamente os salões de dança 
pela faculdade de Direito, formou-se, fez concurso, virou o 

promotor Antônio José da Costa Filho e passou a usar paletó 
também nos tribunais. 

Inquieto e curioso, nunca foi homem de uma atividade só e 
conciliou o trabalho no Ministério Público com o magistério, 
a literatura e colunas em jornais. No começo de carreira, foi 
promotor na cidade de Ibitiara, onde ficou por apenas quatro 
dias. “Era um lugar muito parado. Quando cheguei, só havia 
um processo em andamento. O que eu iria fazer lá?”, conta, 
enquanto come um pedaço do pudim de leite preparado pela 
mulher, Rita, companheira há 56 anos. Casaram-se em 12 de 
junho de 1961, dia dos namorados e também do aniversário 
dele. Ao relembrar a história, gritou da varanda, sem disfarçar 
a provocação: “Rita, venha aqui contar para a repórter que 
foi você quem me cantou e me chamou pra namorar”. Uma 
gaiatice que ela sempre responde com sorriso amoroso e 
negação veemente. “Deixe de história, rapaz!”.

Sete anos após o casamento, mudaram-se para Cipó, onde 
Antônio trabalhou como promotor e também deu aulas no 
maior colégio da cidade. Em 1973, transferiu-se para Itabuna 
e lá ficou até 1984, antes de vir para Salvador. Na capital 
baiana, foi nomeado procurador de Justiça em 1995, fazendo 

O Doutor Pé-de-Valsa
Por: Flávia Pinheiro
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jus à fama de profissional rigoroso, honesto e extremamente  
cuidadoso com os processos, mas também chamando atenção 
por um detalhe que gerava comentários entre os colegas. 
“Eu fui o primeiro procurador a usar laptop em um tribunal”, 
vangloria-se com bom humor. 

Hoje, aos 79 anos, ele está aposentado desde 2003, 
mas erra quem pensa que o ritmo de trabalho diminuiu. A 
equivocada designação inativo não faz o menor sentido 
quando esmiuçamos a rotina do procurador que costuma 
minimizar a alta produtividade de sua condição atual. “Agora 
eu só faço dançar, viajar e escrever livros”, diz, como se 
estivesse descrevendo o cotidiano entediante de um guarda 
do Palácio de Buckingham. Na verdade, o Doutor Costinha, 
como é conhecido, é do tipo que não pára e segue com o 
mesmo desassossego da juventude, com a vantagem de que, 
atualmente, tem mais tempo e recursos para realizar sonhos 
e executar tarefas tão árduas quanto prazerosas.

Ao saber de um projeto artístico-cultural com intercâmbio 
para a Suíça, não titubeou. Inscreveu-se, foi selecionado e 
lançou um livro: “A quem culpar”. A partir dessa primeira 
empreitada bem-sucedida, seguiu escrevendo obras de 
ficção e livros técnicos. Romances, contos, poemas, artigos 
jurídicos. O acervo é variado e a produção bastante prolífica. 

“Eclipse”, “Estrela Cadente”, “Prostituição: Crime ou Castigo?” 
e muitos outros títulos. “O próximo vai sair em breve. Ainda 
é surpresa”.

Antônio José da Costa Filho, o procurador que virou escritor, 
também segue dançando. Viaja para Estados Unidos e Europa 
em busca de bons lugares para mostrar seu talento nas pistas 
e salões. Até participa de concursos, mesmo tendo perdido o 
par preferido. Rita, a esposa, era inseparável companheira de 
dança, mas fez uma promessa num momento de desespero, 
quando uma das filhas do casal sofreu um acidente e corria o 
risco de perder uma das pernas. “Rita prometeu a Deus que, 
se nossa filha não perdesse a perna e se recuperasse bem, 
ela nunca mais iria dançar”, conta o resignado marido. A filha 
está ótima, mas Costinha nunca mais dançou com a eterna 
princesa com quem vive há mais de meio século. 

Diante da dificuldade que o acaso e a fé da esposa impuseram, 
uma sobrinha que mora fora do país virou o par possível. Junto 
com ela, Antônio até já conquistou títulos em concursos de 
dança no Brasil e fora do país. E a dança não tem lugar. Pode 
ser em um requintado salão de Paris ou no meio da Praça 
Castro Alves, durante o carnaval de Salvador. Nos dias de 
Folia, o elegante senhor de quase oitenta anos se transforma 
em mais um dos milhares de Filhos de Gandhy, trocando 
colar por sorrisos e aulas de sabedoria. Ensinamentos de um 
mestre que virou referência na área jurídica e segue dando 
lições de vida através da arte.
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Pausa

o som”: tum,tum tumtum,pá,papapapa, tum,tum. Desfrutei 
da tranquilidade de alguns ambientes: UTIs gerais, UTIs 
cardíacos, SemiI-UTIs e alguns apartamentos sempre bem 
acompanhado, sem a chateação de filhas, netos, esposa, 
tagarelando, atendendo celular, amigos me desconcentrando 
do curso de leitura labial que me foi oferecido (televisão ligada 
sem som). 

Os bobos cientistas norte-americanos descobriram que o 
melhor período de sono é entre seis e sete horas da manhã, 
tanto assim que algumas escolas até adiaram o horário de 
início das aulas. Para os sábios dirigentes de hospitais, era 
justo nesse horário que começavam as minhas mordomias. 
Sete horas aquela voz carinhosa me acordava: “vamos tomar 
um banhinho?” Por educação, mesmo quando passavam uma 
bucha úmida em meu corpo, pois quando falava que estava 
sentindo frio, a pessoa demonstrava que era sensitiva e tinha 
dom advinhatório, pois teimava que a temperatura estava ótima 
e podia sentir por mim; para que não me achassem ingrato 
e temeroso de possíveis consequências, eu só ponderava 
quando asseavam as “partes pudendas”. Aí vestiam-me um 
“modelito fashion,” e então me era servido o ”breakfast”  (café 
quase frio) acompanhado com torradas que serviam para 

Viagem inesperada

Como gosto muito de viajar e por 
insistência de minha mulher, ao 
amanhecer do dia 25/11/2015, 

já estava fazendo “check-in.” Estranhei 
quando não reconheci o nome da empresa. 
Como já viajei pela Star Alliance, custei a 
entender que eu estava entrando no ... 
Aliança. Notei que a atendente, simpática 
bem vestida ao invés de me pedir apenas 
a identidade, solicitou também o cartão 
do plano de saúde. Levaram-me para 
fazer um tour em transporte individual 
privativo (cadeira de rodas), conhecer 
e usar tecnologia moderna (tomógrafo, 
ultrassonógrafo) e até um equipamento 
melhor do que o detector de mentira, que 
você não consegue enganar pois ele vê 
até as suas entranhas. É um equipamento 
confortável, aconchegante, onde você deita, 
é agasalhado para manter a temperatura 
agradável, embalado por músicas suaves 
que me remeteram ao carnaval, pois me 
fez lembrar dos trios elétricos, “passando 

Por: Antônio José da Costa Filho
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testar a dureza dos meus dentes.  

Chegava a hora da refeição frugal, (ração balanceada, insossa, 
inodora, insípida). Talvez para me evitar o trabalho de cortar, 
levar à boca, ter que mastigar, digerir, usar guardanapo, 
como eu era um hóspede VIP, resolveram me oferecer 
alimentação parenteral. Recebia afagos e carinhos, tendo os 
braços alisados várias vezes ao dia, o ruim era que talvez para 
evitar má interpretação, ou pensando que eu fosse viciado em 
“picos”, enfiavam agulhas e pelo menos duas vezes por dia 
alguém que devia adorar o meu cheiro, ficava monitorando o 
meu odor e metia um tubinho de vidro na minha axila. 

Tinha um cara que ou era sádico ou estava com ciúmes, pois 
duas vezes por dia pegava um estilete ou uma agulha e sem 
que eu lhe fizesse nada, furava o meu dedo. Resolvi fazer uma 
conexão e passei dois dias em casa, e quiçá com saudades 
das mordomias, fui para um “resort” italiano (H São Rafael); 
o tratamento era similar ao anterior quando fui avisado que 
viajaria para outro destino, a agência de viagens tinha um 
nome estranho (Funerária !!!???) e estranhamente, só vendia 
passagens de ida. 

Como era um destino para o qual todos iriam, a minha reserva 
já tinha sido feita e como gosto da mitologia grega, viajaria 
pelo rio Aqueronte; o comandante Caronte, do navio (leia-
se barco da morte), me conduziria para o “outro lado”; só 
faltava liberar o passaporte, digo, atestado de óbito. Aquelas 
amantes fiéis que nunca me abandonaram – Fé e Esperança 
- inconformadas por acharem que eu iria abandoná-las, 
resolveram impedir a minha “viagem” e pediram ajuda em 
igrejas católicas, templos cristãos, terreiros de candomblé, 
centros espíritas. As lágrimas descendo no rosto de Rita, 
as alimentava e ouviram pesarosas quando eu disse quase 
sussurrando: -“ É, preta, seu preto tá indo embora”. Eu não 
queria vê-la sofrendo, tampouco as minhas filhas, os meus 
netos. 

Eu gosto da vida, eu queria continuar passeando com ela, 
assistir programas de TV de mãos dadas comendo pipoca 
ou amendoim: eu ainda queria desfilar no Gandhy, curtir 
dançando os finais de semana, ver Marcelinho concluir a 
faculdade, conhecer outros lugares viajando em transatlânticos 
de verdade, não no mitológico barco da morte. O meu prazo 
estava se esgotando, os médicos faziam o possível, mas o 
corpo não queria atender às suas ordens: os meus rins 
entraram em colapso, o meu velho coração fraquejava e não 
fosse a perspicácia de minha mulher, a presteza e eficiência 
dos plantonistas, eu teria embarcado. 

Resolvido a não “viajar”, contratei um advogado de eficiência 
e prestígio comprovado e que  me acompanhou desde que 
nasci na véspera de sua festa - o douto Antonio de Pádua, 

que alguns também conhecem por Ogun. Com o auxílio de 
S. Lázaro (Obaluayê) e de S.Pelegrino, liderou o pleito para 
conseguir a prorrogação do meu visto de permanência. Pouco 
antes do prazo de 72 hrs que me tinha sido concedido se 
esgotar, e muita gente já me dera adeus, o mesmo médico 
que avisara as pessoas presentes, que começassem a se 
despedir, chamou Rita e surpreso disse: - ele está reagindo. 
A Esperança exultou, a Fé parecia sorrir e pediu-me que não 
esquecesse da Gratidão. 

Como a Memória vez por outra me faz um falsete, para tentar 
não cometer injustiças, e esquecer de alguém da família, vou 
nominar Rita que passou todos os dias ao meu lado, lembrar 
das músicas que Giulia gravou no celular e que me “ninavam.” 
Dizem que os jovens não são atenciosos, só querem surfar, 
curtir redes sociais ligados ao telefone como se fosse um 
apêndice de corpo, etc. Marcelinho, gosta de surfar, curte 
redes sociais e baladas, porém durante os seis meses em 
que estive hospitalizado, raras foram as noites que permitiu 
que os irmãos – Gabriel e Rodrigo, Julienne ou outra pessoa, 
tomasse conta de mim. Sentado desconfortavelmente, ficava 
segurando a minha mão e ao menor movimento perguntava: 
- “Vô, tá sentindo alguma coisa?” Eu respondia balançando a 
cabeça, olhos fechados para não ver o seu sofrimento; em 
casa, junto com Giulia, aprendeu a fazer curativos, a cuidar da 
bolsa de colostomia para ajudar a avó. Eu dizia que ele estava 
estudando veterinária para melhor cuidar de mim.  Quando 
dirigia, eu reclamava dentre outros, dos taxistas. Um dia, Rita 
tomou um taxi na porta do Aliança. O motorista perguntou 
por que ela estava tão preocupada.  Respondeu-lhe que eu 
faria uma cirurgia e precisaria de muito sangue. – Qual o tipo 
sanguíneo dele?  A + ela respondeu. O rapaz parou o taxi, 
desligou o taxímetro. A seguir pediu que o conduzisse para 
fazer a doação pois seu sangue era igual ao meu.  Foram 
organizadas vigílias, correntes de oração; ex-colegas e amigos 
de Giulia que me chamam de tio, parceiros da noite liderados 
por Ciça que levou até a imagem de uma Nossa Senhora 
para o hospital, colegas de curso de Rita, militares, amigos da 
Vivenda Luz e da Esperança. 

Os amigos, colegas e funcionários ligados ao Ministério 
Público não faltaram. Como a PVC chegou e com ela a traição 
da Memória, lhes agradeço pedindo que se sintam Norma no 
hospital comovendo a minha família, ou Aquiles deixando as 
lágrimas molharem a sua face, ou Millen presença constante. 
Não considero Janina apenas a representante do MP-BA, e 
para expressar a gratidão por todos, inclusive os funcionários 
da AMPEB, simbolicamente lhe digo: lhe quero com o amor 
bem semelhante ao que tenho por minhas filhas. Com o 
melhor que há em mim, apenas posso lhes dizer OBRIGADO 
e pedir que nunca esqueçam de Deus, porém, se em algum 
momento vocês O esquecerem, não se preocupem: ELE 
certamente nunca esquecerá de vocês.
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Social/Retrospectiva

Associados, autoridades, presidentes de associações, 
amigos e muitos convidados estiveram presentes 
na posse da Diretoria e dos Conselhos Consultivo e 

Fiscal da Ampeb, biênio 2017-2019, realizada no auditório do 
Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, no dia 09/06.

Em seu discurso, a presidente reeleita, a promotora de 
Justiça Janina Schuenck, fez um breve histórico dos dois 
anos à frente da Ampeb, das emoções vividas neste período, 
das lutas institucionais contra os ataques à autonomia do 
Ministério Público, destacando a importância dos exemplos 
para os que estão em volta. “Pratiquemos em nosso dia 
a dia o que esperamos proporcionar à sociedade com o 
nosso trabalho. Realizemos aqui e ali o ideal de Ministério 

Biênio 2017/2019: 
Diretoria e conselhos da Ampeb 
tomam posse em solenidade do CAB
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Público que aspiramos no primeiro 
dia, no dia em que ingressamos na 
instituição”, disse a presidente.

Com a chefia da Ampeb, a 
presidente disse que foi possível 
não só ganhar experiência com as 
batalhas travadas, mas também 
com a aproximação com os 
associados, no apoio a dificuldades 
institucionais enfrentadas, seja no 
acompanhamento de momentos 
difíceis, seja partilhando alegrias. 
A promotora afirmou ainda ser 
a democracia o remédio para as 
tentativas de criminalização da 
independência funcional e do 
convencimento motivado. A união 
de esforços foi um dos motes da 
posse: “Permaneçamos unidos e 
firmes em nosso ideal democrático 
e republicano”. Janina encerrou 
seu discurso com o texto do vice-
presidente da entidade, Millen 
Castro.
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Social/Retrospectiva
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A nova composição da diretoria da Ampeb é a seguinte:

DIRETORIA
Presidente: Janina Schuenck Brantes Sacramento
Vice-presidente: Millen Castro Medeiros de Moura

Secretária-geral: Patrícia Kathy Medrado
Diretora Administrativa: Rita Márcia Leite Santos

Diretora Financeira: Theresa Cristina Pinto Rebouças
Diretora Sócio-cultural: Leila Adriana V. Seijo de Figueiredo

Diretor de Esportes: Thyego Matos

CONSELHO CONSULTIVO
Beneval Santos Mutim
Lygia Jabur Abud
Lúcio Meira Mendes
Suplente: Marilúcia Cotrim Gama Nunes

CONSELHO FISCAL
Adriano Marcus Brito de Assis
Augusto César Carvalho de Matos
Jandira Lima de Goes
1º suplente: Daniel de Sousa Oliveira Neto
2º suplente: Márcia Morais dos Santos Vaz
3º suplente: Lucy Mary Freitas Conceição Thomas

"Que tu não percas a esperança, afinal, quem vive sem horizonte anda sem direção;
Que, crendo, decidas fazer, pois a beleza das asas está em voar;

Que, agindo, busques mudar, porque a força do vento determina o rumo da nau;
Que, modificando, seja para melhor e que seja já, ou a partir de agora, que o tempo urge e não espera por nós”.
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Ampeb comemora 
o Dia das Crianças 2017 

Social/Retrospectiva

Foi um dia de muita animação no Sítio São Paulo. A data 
escolhida comemorar o Dia das Crianças 2017 foi 07 de ou-
tubro. A Ampeb preparou uma programação especial para 

seus associados e familiares.

Os pequenos aproveitaram bastante na cama elástica, escorrega-
dor inflável, piscina de bolinhas, mas o mais disputado entre todos 
foi o futebol de salão. Teve até adulto querendo voltar a ser criança 
só para participar da festa.

Neste ano, a Ampeb ofereceu um churrasco para os presentes e 
ainda teve cachorro quente, crepe, pizza, pipoca, picolé, gulosei-
mas... e muito mais.

Mas tinha criança que não queria mesmo era largar os persona-
gens da Patrulha Canina, sucesso entre os pequenos. O grupo 
Mexerica esteve presente para realizar diversas brincadeiras, en-
tre elas, corrida de saco e pula corda.
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Social/Retrospectiva
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Evento dos aposentados 
da Ampeb em 2017

Social/Retrospectiva

Um almoço bem descontraído, ao som da ban-
da Cama de Voz e muita dança marcou o 
evento dos aposentados promovido pela Am-

peb, no dia 07 de outubro deste ano. Cerca de 100 
pessoas, entre associados, familiares e diretoria, es-
tiveram presentes no restaurante Coco Bambu para 
mais um ano de confraternização com aqueles que 
muito fizeram pelo Ministério Público baiano.

O evento foi iniciado com a palestra da nutricionis-
ta Rita Costa, especialista em clínica e terapêutica 
nutricional, emagrecimento e obesidade e nutrição 
oncológica. Ela deu diversas informações nutricio-
nais para a terceira idade, com dados e dicas impor-
tantes para os presentes. Após o almoço, os profes-
sores de dança Isaias Silva a Alaíde Novaes deram 
um show e dançaram com os convidados. Houve 
ainda sorteio de brindes oferecidos pelos parceiros 
da entidade de classe.
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Além da presidente da Ampeb, Janina Schuenck,  partici-
param do evento o vice-presidente Millen Castro, a diretora 
secretária-geral Patrícia Kathy Medrado, a diretora admi-
nistrativa Rita Márcia Leite Santos e a diretora sociocultural 
Leila Adriana Seijo.

Parceiros: Sul América, Fio Laser, Proteger Sempre, Pa-
raíso Floricultura, Fernandez Cardillo, Bella Clean estética, 
Corretora RVR, Porto Seguro, Studio das Divas e Loja Isaro.
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Social/Retrospectiva
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Mais uma linda festa foi realizada pela 
Ampeb para os seus associados. 
No dia 15 de dezembro, cerca 

de 600 pessoas marcaram presença na 
confraternização anual de fim de ano da 
entidade que foi realizada no Cerimonial 
Rainha Leonor (Pupileira).

Três bandas e um DJ embalaram a noite especial. 
A Harmonic’s foi a primeira a se apresentar, 
seguida de Tatau que relembrou antigos 
sucessos do grupo Araketu e transformou a 
Pupileira num circuito alternativo do carnaval. 
A última banda, que deixou os presentes com 
“gostinho de quero mais”, foi Los Candelas. Com 
um batuque de arrepiar, o grupo levantou ainda 
mais o astral da galera.

Confraternização 
da Ampeb 2017
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Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia72



Durante a festa, a diretoria da Ampeb, 
na presença de sua presidente, Janina 
Schuenck, do vice-presidente, Millen Castro, 
da diretora secretária-geral, Patrícia Kathy 
Medrado, da diretora administrativa, Rita 
Márcia Leite Santos, da diretora sociocultural, 
Leila Adriana Seijo de Figueiredo e do diretor 
de esportes, Thyego de Oliveira Matos, fez 
uma homenagem aos membros que se 
aposentaram no ano de 2017. A associada 
Vilmara Monteiro de Almeida Teixeira esteve 
presente e recebeu uma placa da Ampeb 
parabenizando-a pela trajetória no Ministério 
Público do Estado da Bahia.

Os associados Manoel Cardoso da Silva, 
Maria Auxiliadora Mehmeri Qvarfordt, Carlos 
Alberto Abreu Gomes e Jacqueline Menezes 
Holanda, que não puderam estar presentes 
e encerraram suas atividades no MP-BA 
também neste ano, receberam a mesma 
homenagem da Entidade de Classe.

Os ex-presidentes da Associação que 
prestigiaram o evento foram Norma 
Cavalcanti, Alexandre Cruz, Arnaldo Novis, 
Sara Gama Rusciolelli, Leonor Atanázio e 
José Gomes Brito
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Social/Retrospectiva

Visando o bem-estar de seus associados, a Ampeb saiu na frente 
e conseguiu agendar dois dias de vacinação contra a gripe, em 
sua sede, no Jardim Baiano. A vacinação foi realizada nos dias 

07 e 17/04.

Como em 2016 houve uma verdadeira corrida em busca da vacina 
H1N1 nos postos de saúde e nos laboratórios da iniciativa privada 
e falta de vacinas no mercado, a Ampeb resolveu se antecipar e 
garantir a imunização dos seus associados. 

Foi oferecida, em parceria com o Laboratório Imuniza, a vacina 
tetravalente da CEPA 2017, que protege contra quatro vírus: influenza 
A – H1N1, influenza A – H3N2, influenza B – Brisbane e influenza 
B – Phuket. Ao todo, 200 pessoas, entre associados e dependentes, 
tomaram a vacina na sede da Ampeb

Diante da grande demanda, o Serviço Social da Ampeb, em parceria 
com o Laboratório Imuniza, conseguiu prorrogar a data da imunização 
para o dia 24/04, no próprio laboratório. Foram ministradas mais 48 
doses no laboratório, para aqueles que não puderam comparecer nos 
dois dias de imunização na sede.

Vacinação na Ampeb
GRIPE - Associados são imunizados na sede da Ampeb
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Social/Retrospectiva

Ampeb participa da XVI Torneio 
de Futebol Society do MP

Entre os dias 02 e 05 de novembro de 2017, foi realizado 
o XVI Torneio de Futebol Society do Ministério Público, na 
cidade de Itaitinga-CE. A Ampeb foi representada por duas 

equipes: Força Livre e Super Master. Ao todo, quatro categorias 
disputam: Sênior, Super Master, Master e Força Livre.

Na abertura do evento, teve homenagem ao ex-presidente da 
Ampeb, Jânio Peregrino Braga. Um dos campos do torneio 
levou o seu nome.

As delegações de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul foram as que subiram ao pódio mais vezes, pelas con-
quistas nas categorias Sênior, Super Máster, Máster e Força 
Livre, e pelos títulos de Goleiros Menos Vazados e Melhores 
Artilheiros.

A presidente da Ampeb, Janina Schuenck, e a presidente da 
CONAMP, Norma Cavalcanti prestigiaram o evento anual do 
MP, realizado pela Associação Cearense do MP (ACMP) e pela 
Associação Nacional. A Ampeb contou com o patrocínio da 
Schin.

SÊNIOR
Goleiro Menos Vazado: 
Marcelo Orlando Mendes (SP)
Melhor Artilheiro: 
João Henrique Ferreira (SP)
1º lugar: São Paulo
2º lugar: Rio Grande do Sul
3º lugar: Ceará

SUPER MÁSTER
Goleiro Menos Vazado: 
André Luiz Dalmolin (RS)
Melhor Artilheiro: 
Otacílio Marcus Machado (PB)
1º lugar: Rio Grande do Sul
2º lugar: Paraíba
3º lugar: Minas Gerais

MÁSTER
Goleiro Menos Vazado: 
Rafael Gonçalves (RS)
Melhor Artilheiro: 
Henrique Otero Costa (MG)
1º lugar: Minas Gerais
2º lugar: Rio Grande do Sul
3º lugar: Maranhão

FORÇA LIVRE
Goleiro Menos Vazado: 
Rodrigo Antônio Storino (MG)
Melhor Artilheiro: 
Rafael Queiroz Piola (SP)
1º lugar: São Paulo
2º lugar: Minas Gerais
3º lugar: Paraná

Veja os 
resultados:
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III Campeonato de Futebol 
Society do MP-BA

A Ampeb realizou, no ano passado, o III Campeonato 
de Futebol Society do MP-BA. Ao todo, dez times 
participaram da competição.

O time da Ampeb foi muito bem e chegou a disputar o ter-
ceiro lugar contra o campeão da edição anterior, o Laran-
ja Mecânica, mas acabou perdendo a disputa. Com uma 
campanha impecável, o TCE jogou muita bola no gramado 
do Sítio São Paulo. O time invicto fez bonito e deu 4 X1 na 
Assistência Militar, ficando em primeiro lugar.
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ACADEMIAS E 
ATIVIDADE FISÍCA

REDE DE ACADEMIAS 
ALPHA FITNESS 

Desconto de 15% no plano 
mensal, além de acréscimo 
de mais um mês no plano 
anual para associados 
da Ampeb. Os descontos 
não são cumulativos com 
quaisquer outros descontos 
ou promoções praticadas.

Endereço: Todas as filiais 
em Aracaju, Lauro de 
Freitas e Salvador 
www.redealphafitness.com.br/ 

AUTOMÓVEIS 

Desconto nos serviços 
de pós-venda, peças 
e condições especiais 
de negociação na 
aquisição de veículos.
Endereços: 

COMÉRCIO  
Rua Miguel Calmon, 755 
Telefone: (71) 4042-0331

PITUBA 
Av. Otávio Mangabeira, 1311 
Telefone: (71) 4042-0432

LUCAIA 
Av. Juracy Magalhães 
Júnior, 1338 
Telefone:  (71) 3045-6054
Site: guebortoyota.com.b

Concessão de 10% de 
desconto sob o valor de 
peças e serviços e tabela 
exclusiva de desconto para 
aquisição de veículos;
Endereço: Av. Luís Viana, 
sn – Paralela, Salvador/Ba 
Telefone: (71) 3186-5900 
Site: www.lexus.com.br/pt.html

Concessão de 10% de 
desconto sob o valor de 
peças e serviços; Tabela 
exclusiva de desconto para 
aquisição de veículos;
Endereço: Av. Luís Viana, 6550 
– Paralela, Salvador/Ba 
Telefone: (71) 3186-5900
Endereço: Rua Rio das Graças, 
286 - Centro, 
Lauro de Freitas/BA 
Telefone: (71) 3413-8686 
Site: http://www.
terrafortetoyota.com.br/

ConvêniosNovos Tem mais 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.

Serviços
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SERVIÇOS 

Desconto de até 25% no seguro 
automotivo, casa e portáteis. 

Endereço: Rua Waldemar Falcão, n. 146
Candeal, Salvador/BA 
Telefones: (71) 3036-0090/ 4101-0090/ 99200-1437/ 
98555-8343/ 98106-1302 
E-mail: renato@rvrcorretoradeseguros.com.br 
Site: www.rvrcorretoradeseguros.com.br

EDUCAÇÃO 

 

Descontos de 5% a 20% nos cursos de 
Graduação e Pós-graduação, presenciais, 
semipresenciais e EAD. O desconto é válido 
para todos os cursos, com exceção dos 
cursos de Medicina, Direito, Gastronomia, 
Psicologia e Medicina Veterinária.  

CAMPUS TANCREDO NEVES  
Av. Tancredo Neves, 2131, Caminho das Árvores

CAMPUS PARALELA 
Campus Prof. Barros – Torre Sul 
Av. Luís Viana Filho nº 1C . Paralela
 
Campus Prof. Barros – Norte 
Av. Luís Viana Filho nº 1C. Paralela
 
Prédio da Pós-Graduação 
Rua Doutor José Peroba, nº 251, Edf. 
Civil Empresarial, Sobreloja – STIEP

CAMPUS RIO VERMELHO 
Prédio de Aulas 1 
Av. Cardeal da Silva, 132, Federação, 
Salvador – Bahia. CEP 40220-141
 
Prédio de Aulas 6 
Av. Juracy Magalhães Junior, 
nº 209 – Rio Vermelho.
 
Prédio de Aulas 7 
Rua Vieira Lopes, nº. 2 – Rio Vermelho
 
Anexo B – Prédio de Aulas 7 
Rua Vieira Lopes, nº. 2 – Rio Vermelho

CAMPUS LAPA 
Rua da Mangueira, 33, Nazaré 
Telefone: (71) 3021-2800

CAMPUS FEIRA DE SANTANA
Santa Mônica 
Rua Rio Tinto, 152, Santa Mônica 
E-mail: campusfeira@unifacs.br

Boulevard (Laboratórios de Engenharia) 
Rua Santos, 380, Caseb.

Getúlio Vargas (Pós-Graduação) 
Av. Getúlio Vargas, 471, Galeria 
Avenida Center, Térreo.
Telefone: (75) 4009-9119

S I T E :  W W W . U N I FA C S . B R
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ACADEMIAS E ATIVIDADE FISÍCA

ACADEMIA VILLA SALUTE
Desconto de 10% nos serviços de 
musculação e aulas de ginástica.
Endereço: Rua da Graça, 275 – 
Graça, Salvador/BA 
Telefones: (71) 3011-1792 
Site: http://www.villasalute.com.br/

CLUBE DE CANOAGEM: 
CANOA BAHIA
Desconto de 10% nas aulas de 
Canoagem Polinésia / Havaiana.
Endereço: Rua Torquato Bahia nº 04, 
Edf. Raimundo Magalhães, sala 802, 
Comércio, Salvador/BA 
Telefones: (71)99282-1680 
Site: http://www.canoabahia.com.br/

METALIFE STUDIOS BY 
EMANUELLE LACERDA
Desconto de15% nos serviços de: 
pilates clónico, pilates fitness, pilates 
para gestantes, pilates kids, pilates 
suspensus, pilates para idosos 
e pilates solo. Para turmas de 3 
(três) associados/dependentes, 
o desconto será de 20%.
Endereço: Rua Marquês do Herval,76, 
Empresarial Eurocenter, sala 202, 
Centro, Valença/BA 
Telefones: (75) 3641-2266/ 
(75) 99100-9553 
Instagram: @metalifebyemanuellelacerda

STUDIO CAMARDELLI FIT TRAINER 
Desconto de 15% nos serviços de 
treinamento funcional, hipertrofia, 
reabilitação neuromuscular, 
emagrecimento e cardiorrespiratório. 
Endereço: Rua Marquês do 
Herval,176, Empresarial Eurocenter, 
sala 204, Centro, Valença/BA
Telefones: (75) 98827-9763/ (75) 
98325-7222/ (75) 988467778 
Instagram: @carmadellifitrainer

ALIMENTAÇÃO 

CONFEITARIA PRISCILA DINIZ
Desconto de 5% em toda a linha 
de confeitaria e salgados além de 
bebidas nobres, café e milkshakes.
Endereço: Rua das Rosas, n.78 – 
Pituba, Salvador/BA 
Telefones: (71) 33794252 
Site: http://priscilladiniz.com.br/  
Instagram: @priscilladiniz

RESTAURANTE DIVINO FOGÃO 
- SHOPPING BELA VISTA
Concessão de 10% de desconto 
no KG da refeição;
Endereço: Rua dos Rodoviários, 
s/n 2º piso - Shopping Bela Vista, 
Salvador/Ba 
Telefones: (71) 3431-5293 
Site: http://divinofogao.com.br/

BEM ESTAR E BELEZA 
NAMASTÊ BELEZA E ESTÉTICA
Desconto de 10% em todos os 
serviços oferecidos, incluindo 
manicure, pedicure, escova, 
hidratação, cauterização, peeling, 
limpeza de pele, drenagem 
linfática, massagem relaxante.
Endereço: Rua das Rosas, n. 622 – 
Pituba, Salvador/BA 
Telefones: (71) 3022-4840

BELLACLIN ESTÉTICA
Desconto de 20% nos serviços 
de estética facial e corporal.
Endereço: Av. Praia de Itapuã, n. 248 
- Empresarial Falcon, sala 5/6/7 - 
Vilas do Atlântico/ Lauro de Freitas 
Telefones: (71) 3508-5704

DERMANI CENTRO DE ESTÉTICA
Desconto de 15% nos procedimentos 
de fisioterapia dermato-funcional 
e micropigmentação.
Endereço: Avenida Anita Garibaldi, 
n. 1555 sala: 605 - Centro Médico 
Garibaldi, Salvador/BA 
Telefones: (71) 3023-2027 
Site: http://www.dermaniestetica.com.br 
Instagram: @dermaniestetica

SOBRANCELHA DESIGN 
Desconto de 20% no serviço 
de design de sobrancelhas.
Endereço: Av. ACM, Ed.Ronald Lago, 
n. 388 – Itaigara, Salvador/BA 
Telefones: (71) 3015-1501 
Site: http://sobrancelhasdesign.com.br

SPA DAS SOBRANCELHAS
Desconto de 10% nos serviços de 
coloração com hena, coloração 
de sobrancelhas, coloração de 
cílios, permanente de cílios, 
desondulação de sobrancelhas, 
revitale; Desconto de 20% no 
serviço da dermopigmentação;
Endereço: Rua Politeama de Cima, 
n.14, Edf. Central, Loja B. Politeama, 
Salvador/BA 
Tels: (71)3015-4848/97400-7580

STUDIO DAS DIVAS 
Desconto de 15% nos serviços 
de maquiagem, spa facial, 
design de sobrancelha, escova 
modeladora, spa dos pés e mãos, 
massoterapia e drenagem linfática.
Endereço: Rua Thomaz Gonzaga, 
n. 115 – LJ 04 – Pernambués, 
Salvador/BA 
Telefones: (71) 3019-4576/  
                 (71) 98825-5935

EDUCAÇÃO

ARCADIA INSTITUTE
Desconto de 15% nos cursos livres 
de hipnose Clínica, programação 
neurolinguística (PNL), coaching 
e terapia da linha do tempo.
Endereço: Av. Tancredo Neves, n°620 
Empresarial Mundo Plaza, 33° andar, 
Salvador/BA 
Telefones: (71) 2202-6129/ (71) 
99103-0603 
Site: http://arcadiainstitute.com.br/

COLÉGIO MOTIVO 
Desconto de 5% nas mensalidades 
de fevereiro a dezembro 
do ano letivo de 2018.
Endereço: Av. Cardoso de Sá, 990 - 
Vila Eduardo – Petrolina/PE 
Telefones: (87) 3862-2142 
Site: http://colegiomotivo.com.br/

WIZARD - ALAGOINHAS
Desconto de 30% nos cursos 
oferecidos – exceto na modalidade 
Flex; 4 aulas demonstrativas; 
Pagamento único da taxa de 
matricula; Caneta wizpen grátis;
Endereço: Rua José Galdino Maia, n. 
10 – Centro, Alagoinhas/BA 
Telefones: (75) 3422-3454 
Site: http://www.wizard.com.br/

WIZARD - PORTO SEGURO
Desconto de 40% na taxa de 
matrícula e descontos nos cursos 
regulares de Inglês na modalidade 
Wizard Way - Adults até 33%, Teens 
até 33%, Kids 35% e Tots 35%,
Endereço: Rua: Pero Vaz de Caminha, 
196, Centro, Porto Seguro/BA 
Telefones: (73) 3288-3164 
Site: http://www.wizard.com.br/

FUNERARIAS E CEMITÉRIOS 

CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE 
Desconto de 10% sobre os preços 
praticados nos aluguéis de jazigos e 
nas cremações, conforme tabela de 
preços vigentes. 
Endereço: Rua Campinas de Brotas, 
nº 754, Brotas, Salvador/BA 
Telefone: (71)3183-
0669/0674/0675/0677 
Site:www.abrigosalvador.org.br

LOJAS DECORAN
Desconto em todos os produtos 
comercializados pela loja.
Endereço: Rua do Timbó, n. 230, 
Caminho das Árvores, Salvador/BA 
Telefone: (71) 3347-6565
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1928 - 
Ponto Central, Feira de Santana/BA
Telefones: (75) 3625-2129
Site: http://www.decoran.com.br/

EUFORIA
Desconto de 10% na aquisição 
de moda feminina casual e 
de festa do P ao XXG
Endereço: Av. Tancredo Neves, Edf. 
Salvador Trade Center, n. 1632, LJ 43 - 
Caminho das Árvores, Salvador/BA 
Telefones: (71) 3561-2871 
Instagram: @amoeuforia

ISARO SEMIJOIAS
Desconto na aquisição de semijoias: 
10% em compras parceladas e 
10% + 10% em compras à vista
Endereço: Rua das Hortênsias n° 740 
– Pituba, Salvador/BA 
Telefones: (71) 3355-9054 
Instagram: @isarosemijoias

MODELLI MÓVEIS PERZONALIZADOS
Desconto de 12% na confecção 
de armários, bancadas e painéis 
residenciais e comerciais;
Endereço: Av. ACM, n. 376 – Itaigara, 
Salvador/BA 
Telefones: (71) 3351-2163 
Site: http://moveismodelli.com.br/

Outros Convênios
Serviços

Convênios Ampeb
www.ampeb.org.br/convenios
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SAÚDE – CLINÍCAS E CONSULTÓRIOS
 
MELHOR IN CASA - CUIDADORES
Desconto de 15% nos serviços 
de cuidadores: assistência em 
domicílios, hospitais e casas de 
repouso, em regime de plantão 
com escalas de 08h, 12h ou 
24h, diário do cuidador, higiene 
pessoal, controle de medicações, 
acompanhamento em consulta.
Endereço: Av. ACM, nº 84, Ed. 
Maxcenter, sl 337 – Itaigara, 
Salvador/Ba 
Telefones: (71)98809-0134/ 
99203-4580/ 98759-3556

VITALE - FEIRA DE SANTANA
Desconto de 15% nos serviços 
de: fisioterapia, fonoaudiologia, 
nutrição, psicologia, psicopedagogia, 
terapia ocupacional.
Endereço: Rua São Francisco de 
Assis, nº 837, Bairro Santa Mônica 
–Feira de Santana/BA 
Telefones: (75)3223-6074

SAÚDE – FISIOTERAPIA

THIAGO SANTOS
Desconto de 20% nos serviços de 
exame de baropodometria, teste 
de corrida, palmilhas posturais e 
esportivas, fisioterapia especializada 
em coluna, joelho e pé.
Endereço: Clínica Crescer: Rua 
Solimões 174 - Stiep/ Clínica CAF/
Ortra: Empresarial Aero, Sala 202 - 
Lauro de Freitas 
Telefones: (71) 98857-0162/ 
3342-3552/ 3535-3090

VITRUFISIO
Desconto de 10% nos serviços de 
fisioterapia convencional, exercícios 
terapêuticos, RPG, microfisioterapia, 
acupuntura auricular, reiki, 
disfunção sexual, fisioterapia 
pélvica, fisioterapia para gestantes, 
drenagem linfática, massagem 
relaxante, limpeza de pele, 
massagem com pedras quentes, 
cromoterapia, ventosaterapia.
Endereço: Av. Paulo VI, 355, Edf. SR 
Center, sala 202 – Pituba – 
Salvador/BA 
Telefones: (71) 3248-8763/99106-3113 

SAÚDE – ODONTOLOGIA 

CLINÍCA PRIMOR ODONTOLOGIA
Desconto de 20% sob o valor 
da tarifa balcão nos serviços 
odontológicos de clínica geral, 
periodontia (tratamento de gengiva 
e osso), prótese, endodontia (canal), 
implantodontia, ortodontia; aparelhos 
metálicos e estéticos, estética dental, 
clareamento, facetas, finalizações 
ortodônticas, estética facial (aplicação 
de botox e preenchimento).
Endereço: Av. Tancredo Neves, n. 
620 - Edf Empresarial Mundo Plaza, 
sl 424 - Caminho das Arvores, 
Salvador/BA 
Telefones: (71) 3011-0089

NBI: NÚCLEO BAIANO DE IMPLANTES
Desconto de 15% nos procedimentos 
de prótese e implante. Profissionais: 
Luiz Carlos Simões Franco 
- CRO BA 2494; Luci Santos 
Marins - CRO BA 15446
Endereço: Rua Almeida Garret, n˚69 
– Itaigara, Salvador/Ba 
Telefones: (71) 3270-7500 
Site: http://www.nbi.com.br/

ODONTO BIOIMAGEM
Desconto de 13% nos serviços 
odontológicos de imagem 
de radiografia, tomográfica e 
documentação ortodôntica,
Endereço: Av. ACM, nº 1034, Ed. Pituba 
Parque Center, Salas 203B, 204B e 205B, 
Itaigara. Tels: (71) 2108-4300/ 4304 
Site: http://odontobioimagem.com.br/

SAÚDE – PSICOLOGIA

ESPAÇO PSILÚDICO 
Tabela AMPEB de desconto nos 
serviços de: psicologia infantil, 
adolescente, adulto e idoso; 
atendimento psicológico em língua 
de sinais; arteterapia e ludoterapia; 
orientação em educação especial, 
orientação familiar e jurídica, 
palestra no contexto escolar e 
institucional; psicopedagogia.
Psicólogas: Jucilandia Borges 
de Sousa, Marta Maria Machado 
Galo Sá, Sandra Maria Melo 
Behrens, Ludmila Maia de Souza
End: Av. Oswaldo Cruz, 372 – 
Shopping Yemanjá, sala 206 – Rio 
Vermelho, Salvador/BA 
Tels: (71) 99928-0096/ 99968-6667 
               99999-2049/ 99987-0361

SEMEARE DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL
Desconto de 20% nas sessões 
de psicologia, psicopedagogia, 
neuropsicologia, EMDR.
Endereço: Avenida Almirante 
Marques de Leão, Nº 13, loja 07, 
Centro Empresarial Barra, Barra – 
Salvador/BA 
Telefones: (71) 3286-1016/ 
(71) 98875-5895

SERVIÇOS 

DÔRA LANDEIRO - ARQUITETA 
Desconto de 5% a 10% nos 
serviços de projeto de arquitetura 
de interiores e decoração; 
consultoria; vistoria de recebimento 
do imóvel; avaliação na escolha e 
compra de imóvel novo ou usado; 
administração e fiscalização de obra;
Atendimento a domicílio 
Telefones: (71)99982-8158
E-mail: dora.landeiro@outlook.com

STUDIO I9A ARQUITETURA
Desconto de 20% nos serviços de 
arquitetura, interiores e urbanismo.
Endereço: Rua Passargada, n. 866, 
casa 68 – Itapuã 
Telefones: (71) 98777-4267 
Instagram: @studioi9a.arq

SÉRGIO MELO - CORRETOR 
DE IMÓVEIS
Desconto de até 35% na aquisição 
de imóveis na cidade de Aracaju/
SE, da construtora Norcon - Rossi: 
Prime Jardim Europa; Le Provence; 
Jardins de Londres; Vista Beira 
Mar; Altos do Farol; Life Universitá; 
Arboris Jabotiana e Life Jabotiana.
Endereço: Av. Oviêdo Teixeira, n. 500 
– Jardins, Aracaju/SE 
Telefones: (79)99988-4481 
Site: http://www.norconrossi.com.br/

TURISMO 

HOTEL REAL CLASSIC - SALVADOR
Tarifa especial para AMPEB, 
para apartamento SGL/DBL. 
Café da manhã incluso.
Endereço: Rua Fernando Menezes de 
Goes, n. 165 – Pituba, Salvador/BA 
Telefones: (71) 3028-1600 
Site: http://www.
realclassicbahiahotel.com.br/pt-br/

EXPERIMENTO INTERCÂMBIO
Desconto de 25% sobre o valor da 
taxa experimento. Os associados e 
dependentes terão ainda atendimento 
individual para avaliar e identificar 
os interesses e as necessidades do 
participante e oferecer a melhor opção 
que atende às suas expectativas, 
colocação dos participantes no 
programa de intercâmbio do seu 
interesse; serviços complementares 
como: transporte aéreo; hospedagem; 
transfers de chegada e saída, 
assistência de viagem internacional, 
cartão VISA Travel Money e assessoria 
documental, orientação pré-embarque 
para participantes, pais/ responsáveis 
e acompanhante, suporte durante 
todo o período do intercâmbio 
e counseling para programas 
profissionalizantes e universitários.
Endereço: Av. Tancredo Neves, 2227 
- Edf. Salvador Prime - Caminho das 
Árvores, loja 17, Salvador/Ba 
Telefones: (71) 3500-2100/ 3500-
2101/ 99400-1466 
Site: http://www.experimento.org.br/

VETÉRINARIA
 
NINA WESTIE HOSPEDA
Desconto de 10% nos serviços de 
hospedagem de pet e dog sitter.
Endereço: Alameda Carrara, 321, Ed. 
Sérvio, ap.601. Pituba, Salvador/Ba 
Telefones: (71) 99257-0627 
Instagram: @ninawestiehospeda

PLANO DE SAÚDE VITAL PET
Descontos nos serviços de plano de 
saúde para pets, que incluim: consultas, 
consultas com especialistas, exames 
laboratoriais, ultrassom, internamento, 
vacinas, eletrocardiograma, raio x, raio 
x digital, procedimentos de ambulatório 
(fluidoterapia, oxigenioterapia, 
imobilização com tala, curativos), 
procedimentos cirúrgicos (castração, 
tartarectomia, cirurgias ortopédicas, 
cirurgias oftálmicas, cirurgias 
de hérnia, cirurgias de tumores, 
cesariana). Desconto de 10% na da 
mensalidade para um (01) pet, 15% 
para dois (02) pets, 20% para 3 (três) 
pets e 25% para 4 (quatro) pets, não 
acumulativo com outras promoções.
Endereço: Av. Santos Dumont, n. 6394, 
Estrada do Coco, - Shopping Open 
Center, loja 03 – Portão – Lauro de 
Freitas/BA 
Telefone: (71) 4042-1782/ 98881-1567 
Site: https://www.vitalpetbahia.com.br/www.ampeb.org.br/convenios

Ano XX - Nº 68 - Janeiro de 2018 - www. ampeb.org.br 89



Alba Helena Pimentel do Lago
Ariel José Guimarães Nascimento
Paulo Martim Mariani Silva
Cláudia Virginia Santos Barreto
Maurício Cerqueira Lima
Maurício José Falcão Fontes
Ana Rita Cerqueira Nascimento
Rita Andrea Rehen A. Tourinho
Sammuel de Oliveira Luma
Edna Márcia Souza B. de Oliveira
Hermenegildo Virgílio de Queiroz
Lulia Mary Jacobina Takche
Carlos Augusto Machado de Brito
Leonardo de Almeida Bitencourt
Maria de Fátima S. P. de Macedo
Carlos Augusto Serra de Faria
Thiago Cerqueira Fonseca
Olivan Costa Leal
Carlos Alberto R. Gusmão
Demétrio Loures R. dos Santos
Joseane Mendes Nunes
Maria Anita Araruna Correa
Gilber Santos de Oliveira
Roberta Rezende Barbosa
Graziella Junqueira Pereira
Marília Barreiros C. de Melo
Anna Kristina Santos L. Prates
Maria Isabel de Oliveira Sampaio
Cíntia Campos da Silva
Maria Luisa Moreira da Silva
Stella Athanázio de O. Santos
Rosa Patricia Salgado Atanázio
Sheila Cerqueira Suzart
Maria Alice Miranda da Silva
Lívia Sampaio Pereira
Maria das Graças Polli Azevedo
Elza Maria de Souza
Artur José Santos Rios
Janina Schuenck B. Sacramento
Joseane Suzart Lopes da Silva
Márcio José Cordeiro Fahel
Rossana Paternostro Nery
Rafael Lima Pithon
Janete Souza Bacelar de Jesus
Hugo Casciano de Sant´Anna
Wanderlino Nogueira Neto
Ana Rita Pinheiro Rodrigues
Airton Juarez C. M. Júnior
Almiro de Sena Soares Filho
Luciana Maria B. C. Neves Almeida
Oto Almeida Oliveira Júnior
Heron José de Santana Gordilho
Licia Maria de Oliveira
Célia Maria Monteiro de Souza
Giovana Souza Barbosa
Rogério Luis Gomes de Queiroz
Ivan Ito Messias de Oliveira Júnior
Daniele Cochrane S. D. Cordeiro
Joana Pedreira Philigret Baptista
Elmir Duclerc Ramalho Júnior
Fábio Nunes B. Leal Guimarães
Ailton Antônio Guimarães
Terezinha de Lourdes L. Oliveira

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

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

JANEIRO

NOME
Maria Ivone Souza Rocha
Bruno Pinto e Silva
Renata Caldas Sousa Lazzarinii
Railda Rodrigues Suzart
Augusto Joaquim de Azevedo Junior
Gean Carlos Leão
Cesar Luiz Paiva Correia
Thaís Monte Santos Passos Polo
Márcio de Oliveira Neves
Ana Friederiecka T. S. F. de Oliveira
Dorival Joaquim da Silva
Airton Oliveira Souza
Alex Moura Santos
Arx Thadeu Aragão Cruz
Paulo Roberto Coelho Brandão
Idelzuith Freitas de Oliveira Nunes
Anna Maria de Lacerda
Leonor Salgado Atanázio
Ramires Tyrone de Almeida Carvalho
Marcos Santos Alves Peixoto
Luciano Taques Ghignone
Célia Maria de Lima Dantas
José Carlos Rosa de Freitas
José Reis Neto
Rocio Garcia Matos
Ricardo José André Rabelo
José Marinho das Neves Neto
Marcelo Cerqueira César
Alice Koerich Inacio
Marly Freire Santos
Susila Ribeiro Machado
Mayumi Menezes Kawabe
Milane de Vasconcelos C. Tavares
José Vicente Santos Lima
Jo Anne da Costa Sardeiro Silveira
Elias Silva Rodrigues
Marly Barreto de Andrade
Norma Angélica Reis C. Cavalcanti
Rômulo de Andrade Moreira
Paulo César de Azevedo
Elzita Silva Vieira Santos
Manoel Pinto de Figueiredo
Fabrício Guida de Menezes
Renata Barros Dacach
Daniela Baqueiro Vargas L. Alves
Angélica Maria F. da Fonseca
Gildásio Galrão de Oliveira Neto

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

10
10
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
18
18
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23

Cláudia Luíza Ribeiro Elpídio
Clarismundo de Souza Ramos
Luciano Pitta Santos
Gildásio Rizério de Amorim
Clarissa Diniz G. Andrade Sena
Ana Vitória Conceição Gouveia
Marília de Campos Souza
Adriana Teixeira Braga
Maria das Graças Souza e Silva
João Paulo de Carvalho da Costa
Sinval Castro Vilasboas
Dahiane Bulcão C. Guedes Pereira
Regina Maria da Silva Carrilho
Humberto Araújo
Maria Augusta A. Cidreira Reis
Francisco Sérgio D́Andrea Espinheira
Lívia de Carvalho da S. Matos
Ítala Maria de N. Braga Cicerelli
Alex Bezerra Bacelar

FEVEREIRO

NOME
Edicira Chang Guimarães Carvalho
Karyne Simara Macedo Lima
Pablo Antonio Cordeiro de Almeida
Andréa Scaff de Paula Mota
Fernando Mário Lins Soares
Ivan Carlos Novaes Machado
Lara Vasconcelos P. Cruz Leone
Audo da Silva Rodrigues
Karinny Virgínia Peixoto de Oliveira
Alex Oliveira Santos
Luiz Estácio Lopes de Oliveira
Simone Isaura R. C. do Nascimento
Ceres Miriam Moura de Oliveira
Maria Aparecida Lopes Nogueira
Clarice Lins Haddad
Cláudia Didier de Morais P. Santos
Isaias Marcos Borges Carneiro
Ernesto Cabral de Medeiros
Cinthia Portela Lopes
José Carlos Adami Cerqueira
Analízia Freitas Cézar Júnior
Carlos Alberto Abreu Gomes
Alexandre Soares Cruz
Elane Maria Pinto da Rocha
Orlanete Carneiro Lima Sodré
Jerusa Andrade Moreira

23
25
26
26
26
26
27
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31

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

10
10
10
10
11
11
11

Lúcio Meira Mendes
Thiago Lisboa Bahia
Janilda Sales Pereira
Aviner Rocha Santos
Maria de Nazaré P. C. Tourinho
Saulo Rezende Moreira
Letícia Queiroz de Castro
Bruno Gontíjo Araújo Teixeira
Antônio Faustino de Almeida
Beneval Santos Mutim
Cláudia Maria Santos P. B. de Freitas
Marina Edelvira Santos
Eduardo Antônio Bittencourt Filho
Marcel Bittencourt Silva
Isabel Adelaíde de Andrade Moura
Aurisvaldo Melo Sampaio
Valdemar de Souza Ferraz Filho
Márcia Câncio Santos Villasboas
André Luis Silva Fetal
Ana Paula Coité de Oliveira
Paulo Gomes Júnior
Alicia Violeta B. Sgadari Passeggi
Simone Rosa Meira
Maria da Conceição R. Gomes Longo
Luíza Pamponet Sampaio Ramos
Ariomar José Figueiredo da Silva
Guiomar Miranda de Oliveira Melo
Dartur José Baia Vieira Campos
Luscínia de Almeida e Queiroz
Janaína Pereira Fonseca Rincon
Daniele Chagas Rodrigues Bruno
Eliana Elena Portela Bloizi
Saulo Murilo de Oliveira Mattos
Antônio Ferreira Leal Filho
Cleonice de Souza Lima Santos
Maria Piza do Amaral Pondé
João Ricardo Soares da Costa
Silvana Brito Suarez
Frank Monteiro Ferrari
Jandira Lima de Góes
Elisabete Teixeira Castro
Luiz José de Oliveira

MARÇO

NOME
Rui Gomes Sanches Junior
Hugo César Fidelis T. de Araújo
Rosa Maria da C. Correia Oliveira

11
11
11
12
12
13
14
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
21
23
24
24
24
25
25
26
27
27
27
28
28

DIA 
1
1
2

Serviços

A Ampeb 
parabeniza a todos 
os aniversariantes.
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George Elias Gonçalves Pereira
Maria Imaculada Jued M. Paloschi
Lucas da Silva Santana

JULHO

NOME
Carolina Bezerra Alves Gomes Silva
Juliana Rocha Sampaio
Carla Medeiros Santos S. Nunes
Pedro Araújo Castro
Augusto Cesar Carvalho de Matos
Cássio Marcelo de Melo Santos
Ana Letícia Moraes Sardinha
Cristina Seixas Graça
Maria do Carmo Lima Dantas
Margareth Pinheiro de Souza
João Batista Madeiro Neto
Marilene Pereira Mota
Adriano Marcus Brito de Assis
Maria de Lourdes Lima A. Mendes
Rafael Henrique Tarcia Andreazzi
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
Ilona Márcia Reis
Claudino Narcizo dos Santos
Claudio Jenner de Moura Bezerra
José Gomes Brito
Wellington César Lima e Silva
Zuval Gonçalves Ferreira
Inocêncio de Carvalho Santana
Cassilandro Viana de Souza
Armando da Costa Tourinho Júnior
Ruano Fernando da Silva Leite
Marília Peixoto Fernandes
Jacqueline Menezes Holanda
Solange de Lima Rios
Márcia Cristina Antunes Braga
Célia Adelaide Cunha de Sena
Sylvia Margarida Oliveira Castro
Caio Graco Neves de Sá
Marcelo Santos Aguiar
Sara Mandra M. Rusciolelli Souza
Jader Santos Alves
Leonardo Cândido Costa
Lívia Muricy Torres
Adriano Freire de Carvalho Marques
Laise de Araújo Carneiro
Wilebaldo Magalhães Setúbal Filho
Thelma Leal de Oliveira
Rafael Carvalho Andrade
Dila Mara Freire Neves
Mirella Barros Conceição Brito
Manoel da Costa Filho
Miria Valença de Gois
Rosane Barrêto Coutinho
Carlos Artur dos Santos Pires
Helena Nascimento
Márcia Varjão dos Santos Carreira
Orlando Almeida Sodré

30
30
30 

DIA 
01
03
04
04
06
07
08
09
10
10
11
11
11
12
14
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 

Pedro Paulo de Paula Vilela
Thomás Luz Raimundo Brito
Célia Oliveira Boaventura
Alexandre Lamas da Costa
Patrícia Kathy A. M. A. Mendes
Alberto José Gomes
Andrea Ariadna Santos Correia
Luis Eduardo Souza e Silva
José Emmanuel Araújo Lemos
Antônio Ferreira Villas Boas Neto

ABRIL

NOME
Flávia Cerqueira Sampaio Fontes
Valtércio Pedrosa
Eugênio Benjamin de S. D. Fontes
Vilma Cecília Batista
José Ubiratan Almeida Bezerra
Luciano Rocha Santana
Suzana Dantas Cerqueira Monteiro
Grace de Menezes Campello Apolonis
José Dutra de Lima Júnior
Ademário Silva Rodrigues
Maria da Glória E. Vieira Saback
Rita de Cássia R. C. de Souza
Marilúcia Cotrim Gama Nunes
Gervásio Lopes da Silva Júnior
Maria Helena Xavier Pereira Matos
Maria Eugênia Passos da S. Oliveira
Marco Antonio Chaves da Silva
Isabel Cordeiro Ferreira de Souza
Marcos José Passos Oliveira Santos
José Luiz da Fonseca
Maria de Fátima Campos da Cunha
Maria Lúcia Bittencourt de Magalhães
Zildeth Ramos de Almeida Gouveia
Luciano Valadares Garcia
Carlos André Milton Pereira
Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz
Mônica Barroso Costa
José Pereira de Oliveira
Leandro Marques Meira
Maria Celeste Pereira de Carvalho
Gilmara Espírito Santo C. Barretto
Patrícia Peixoto de Mattos
Karina Silva Santos
Ítala Suzana da Silva Carvalho
Wellington José Campos Pontes
Adriani Vasconcelos Pazelli
Terezinha Maria Lobo Santos
Fernando Wellington M. Teixeira
Edgard Bastos da Silva Pitangueira
Reny Vieira Medrado
Maria das Graças N. Nascimento
Flávia Lúcia Gomes Pereira
Therezinha Leony Lyra
Rodolfo Ribeiro De La Fuente
Edna Sara Moraes D. Cerqueira
Magnólia Lima de Paiva
Patrícia Lima de Jesus Santos
Gilberto Costa de Amorim Júnior

29
29
30
30
30
30
30
30
31
31

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

10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
15
16
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19
20
20
20
22
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
26
27
27

Alan Cedraz Carneiro Santiago
Eduvirges Ribeiro Tavares
Carlos Alberto Dultra Cintra
Julimar Barreto Ferreira
Ana Paula Bacellar Bittencourt
Andréa Mendonça da Costa
Ana Luiza Menezes Alves Matui

MAIO

NOME
Luiz Augusto de Santana
Juçara Azevedo de Carvalho
Roberto de Almeida Borges Gomes
Darluse Ribeiro Sousa
Cleide Leite Barros
Davi Gallo Barouh
Rafael Santos Rocha
Oldemar de Azevedo Campelo
Vanezza de Oliveira Bastos Rossi
Marina Nery Britto
Nazira de Albuquerque Quixadá
Onelice Almeida e Silva
Renato Climático do Espírito Santo
Solon Dias da Rocha Filho
Maurício Pessoa Gondim de Matos
Leila Adriana V. S. de Figueiredo
Evandro Luis Santos de Jesus
Rafael de Castro Matias
Ulisses Campos de Araújo
Washington Araújo Carigé
Victor Freitas Leite Barros
Maria Célia Calmon de A. Bayler
Valéria Andrade Pedreira
Maria Isabel Rodrigues de O. Vilela
Ruy Osório
Sávio Henrique Damasceno Moreira
José Loiola Filho
Karine Campos Espinheira
Rildo Mendes de Carvalho
Luiz Ferreira de Freitas Neto
Francisco de Freitas Junior
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
Ana Dalva Reis de Queiroz
Luiza Gomes Amoedo
Núbia Rolim dos Santos
Olímpio Coelho Campinho Júnior
Sara de Oliveira Guanaes Aguiar e Sá
Manoel Cândido M. de Oliveira
Romeu Gonsalves Coelho Filho
Ivandira da Silva Soares David
Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira
Luiz Eugênio Fonseca Miranda

28
28
28
29
29
30
30

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

Gisélia Nogueira Bastos Bessa
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
Nidalva de Andrade Brito Oliveira
Elzira Barros da Ressurreição
Márcia Munique Andrade de Oliveira
Márcio Bellazzi de Oliveira
Everardo José Yunes Pinheiro
Arnaldo Augusto Goulart Novis
Jair Antônio Silva de Lima

JUNHO

NOME
Neide Reimão Reis
Heline Esteves Alves
Rita de Cáscia M. Viana de Mello
Achiles de Jesus Siquara Filho
Aurilene de Jesus Mehmeri
Ivan Queiroz Pereira
João Bernardino Sapucaia Costa
Ana Paula Limoeiro Carvalho
Gustavo Fonseca Vieira
Sheilla Maria da Graça C. das Neves
Marcos Pontes de Souza
Alex Santana Neves
Marília Lomanto Veloso
Maria Pilar Cerqueira M. Menezes
Márcia Pimentel Farias
Antônio José da Costa Filho
João Paulo Gavazza de M. Carvalho
Guilda Vasconcelos Ribeiro
Luiz Alberto Lima Figueiredo
Aderbal Simões Barreto
Edmar Pinto Modesto
Maria Salete Jued Moysés
Márcio Henrique Pereira de Oliveira
Maria Auxiliadora Evangelista Pontes
Roque de Oliveira Brito
Maria Consuêlo de Almeida Sampaio
Danúbia Catarina Oliveira Bittencourt
Ubirajara Oliveira Fadigas
Jair Gomes Ferreira
Adelina de Cássia Bastos O. Carvalho
Zoraide de Almeida Queiroz
Joselene Machado Dias
Ana Paula Canna Brasil Motta
Waldenice Normanha Viana
Manoel Moreira Costa
Eny Magalhães Silva
João Paulo Cardoso de Oliveira
Renata Mamede Carneiro Aguiar
Andrea Borges Miranda Amaral
Carmelita Barreto Sampaio Tavares
Virgínia Ribeiro Manzini Libertador
Luciano de Sá Ferreira
Sivilene São Pedro F. Lucena Bicalho
Vanda Araújo Aragão
Silvana Oliveira Almeida
Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga
Jaqueline Duarte
Waldemar de Araújo Filho
Nelson Luiz Leal

26
28
28
28
29
29
29
31
31

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
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71 3507-1312
AV. PARALELA: AO LADO DA TERRA FORTE

SALVADORLEXUS.
REFERÊNCIA MUNDIAL EM DESIGN,
SOFISTICAÇÃO E SEGURANÇA.

PELA VIDA. ESCOLHA O TRÂNSITO SEGURO.
NX 300 Dynamic 2017/2018 à vista R$214.990,00. Garantia de recompra do veículo adquirido pela concessionária Lexus por 80%(oitenta por cento) da tabela FIPE vigente em compra realizada no modelo Lexus 
Privilege na forma e condições estabelecidas no certificado de recompra do mesmo. Campanha válida de 01/01/18 a 31/01/18 ou enquanto durar estoque.

LEXUS SALVADOR:
A 1ª CONCESSIONÁRIA
DA LINHA PREMIUM TOYOTA
NO NORDESTE.

MENOR CUSTO
DE MANUTENÇÃO

DA CATEGORIA. 

NX 300 2018
A PARTIR DE R$

214.990,00
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