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Editorial

No ano em que a Constituição Federal comemora 

seus 30 anos, a AMPEB traz como matéria 

de capa um pouco da história da Constituinte 

contada pelos que a fizeram viva, por quem 

ajudou a escrever o perfil constitucional de um 

dos capítulos mais marcantes e invocadores da 

Carta Magna, o do Ministério Público, guardião 

do Estado Democrático de Direito.

Traçando um paralelo do momento em que o 

MP avançou em seu perfil constitucional com 

o trabalho atual desenvolvido pelo Ministério 

Público, pode-se perceber como os artigos 

127 e seguintes elaborados pelo Constituinte, 

frutos de muitos debates, foram fundamentais 

à concepção da nossa instituição que, como 

parte ou fiscal da lei, defende os interesses da 

sociedade.

Titularizando, privativamente, a ação penal 

pública, combatendo a corrupção e defendendo 

a probidade administrativa, protegendo 

direitos difusos, coletivos ou individuais 

indisponíveis, a Constituição Federal e os 

instrumentos normativos que nela se amparam 

trouxeram ao MP poderes necessários à 

grande responsabilidade que assumiu, e que 

desempenha com êxito, em ações individuais 

ou através de grupos de atuação especial, 

fundamentais ao exercício do mister ministerial 

em áreas mais sensíveis.

Não por outra razão a AMPEB se manifestou 

contrariamente à proposta de extinção de Grupos 

de Atuação Especial que tramita no MPBA, 

em posição firme de apoio à continuidade da 

atuação conjunta possível através do GEPAM, 

no combate à corrupção e defesa da moralidade 

administrativa, do GACEP, no controle externo 

da atividade policial, entre outros que, se 

porventura podem ser reorganizados, não 

devem ser extintos abrupta ou aleatoriamente.

Essa edição traz o ininterrupto apoio da AMPEB 

ao trabalho desenvolvido pelos membros, o 

Caros colegas,
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resultado alcançado na objetivação de critérios 

de aferição do merecimento na movimentação 

na carreira, o estímulo ao congraçamento 

e união entre os associados e a luta pela 

valorização da carreira. Continuaremos em 

busca da recomposição inflacionária dos 

subsídios, resolvida em parte com o recente 

reajuste aprovado, pela valorização do tempo 

de Magistratura e Ministério Público (VTM), em 

âmbito nacional, e pela redução da diferença de 

entrância, para que o MPBA deixe de compor 

essa diminuta exceção entre os Ministérios 

Públicos do país. Há muitos desafios pela 

frente, e é deles que se alimenta a vida. Avante! 

Boa leitura!
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Ampeb Entrevista

1. Uma das garantias fundamentais da 

Constituição Federal é a liberdade de expressão. 

Em que difere esta garantia para agentes 

políticos?

Nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto, 

sendo certo que não somente aos ocupantes de 

cargos públicos, mas a todos os cidadãos são 

impostos parâmetros de temperança no exercício 

dos direitos, não fugindo a essa regra o exercício 

da liberdade de expressão e de pensamento por 

agentes políticos. Viver numa democracia impõe o 

cumprimento de obrigações e exercício de direitos.

O exercício de funções públicas impõe aos agentes 

estatais, dentre outros, os deveres de imparcialidade, 

moralidade, decoro e zelo pela coisa pública, mas 

não lhes retira, em

qualquer hipótese, a liberdade de cidadãos. Mais 

que isso. É precisamente por exercerem funções 

públicas que os agentes estatais têm, por vezes, no 

dever de dar publicidade a seus atos, a obrigação de 

Nesta edição da revista, a Ampeb 

entrevistou o promotor de Justiça 

Tarcísio José Sousa Bonfim, 

presidente da Associação do Ministério 

Público do Estado do Maranhão (AMPEM), 

2º Vice-Presidente da CONAMP, membro 

o MP do Maranhão desde 1999, sobre 

um tema relevante para os membros do 

Ministério Público: liberdade de expressão. 

Na entrevista que segue, Tarcísio esclarece 

o papel do MP na defesa desse direto, fala 

das tentativas de cercear a liberdade de 

expressão dos membros e sobre as punições 

e excessos de regulamentação do tema.  

 

Veja a entrevista completa:

Ampeb
ENTREVISTA

não pode estar sujeito 
à censura prévia, mas a 

responsabilidades ulteriores, 
que devem ser expressamente 

previstas em lei

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia6



Tarcísio José Sousa Bonfim
Presidente da Associação do Ministério 

Público do Estado do Maranhão (AMPEM)

informar, rendendo ensejo ao debate democrático 

salutar à promoção da cidadania e da “sociedade 

livre, justa e solidária”, que almejamos construir.

Portanto, além de ser um direito intrínseco à própria 

natureza humana, a liberdade de expressão constitui 

um instrumento por meio do qual o agente público 

cumpre o dever de informar seus atos à sociedade, 

enquanto mandatário de uma função ou poder.

2. Como o senhor vê as tentativas de cercear 

a liberdade de expressão dos membros do MP?

As manifestações de pensamento não podem estar 

sujeitas a qualquer forma de censura prévia, senão, 

a responsabilidade pessoal ulterior, proporcional a 

eventuais danos causados, na forma da legislação 

civil e penal. Nesse sentido é o Texto da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, que prevê que 

o exercício da liberdade de expressão “não pode estar 

sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades 

ulteriores,que devem ser expressamente previstas 

em lei” (artigo 13.2).

Nos últimos tempos, num momento em que o 

país vem sendo passado a limpo e a sociedade 

reivindica e apoia as ações do Ministério Público no 

combate à corrupção, tem se avolumado tentativas 

de imposição de amarras ao exercício da liberdade 

de expressão por parte de membros de nossa 

instituição, sendo apropriado citar os projetos de lei 

que tratam do abuso de autoridade.

Tal postura se distancia da perspectiva de sociedade 

que todos almejamos. É inaceitável que atos de 

agentes do Estado que não guardem sintonia 

com o necessário interesse público e republicano 

estejam indenes do conhecimento e do controle da 

coletividade, sendo a publicidade um dos postulados 

que permeiam a administração pública.

3. Há algum tipo de manifestação de opinião 

publicamente vedada aos membros?

Como evitar que ocorra?

Sim. Todas as manifestações que se assemelhem 

ou guardem identidade com exercício de atividade 
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Ampeb Entrevista

político-partidária são vedadas aos membros do 

Ministério Público pela Carta Constitucional. No 

entanto, é preciso distinguir a emissão de opinião 

sobre temas políticos pelo membro do Ministério 

Público do exercício da atividade político partidária 

que, como dito, possui vedação expressa.

A subsunção de condutas imputadas a membros 

do Ministério Público e da Magistratura à vedação 

constitucional somente se concretizará se presentes 

ações de filiação, de militância profissional, de 

atuação na burocracia do partido, enfim, de atos 

que demonstrem a adesão integral a uma instituição 

voltada a disputa eleitoral, bem como a existência 

de liame subjetivo com esta ou aquela ideologia 

partidária, de modo a afastar a devida e necessária 

isenção desses agentes públicos.

Além disso, não somente pelos membros do 

Ministério Público, mas por todos os agentes públicos 

e cidadãos deve ser evitada qualquer manifestação 

que retrate ou instigue o ódio, a intolerância, a 

discriminação ou qualquer ato violador dos direitos 

humanos.

4. A manifestação de pensamento sobre algum 

tema pode repercutir na atuação funcional 

ou servir como impedimento para algum tipo 

de atuação, como as funções eleitorais, por 

exemplo?

A manifestação de pensamento ou opinião sobre 

temas de interesse público por membros da 

instituição, quando se dá fora do exercício das 

funções públicas, está inserida no âmbito da 

liberdade de expressão de cada cidadão. Quando 

a manifestação ocorre no exercício das funções 

ministeriais, incide, ainda, a independência 

funcional, princípio institucional do Ministério 

Público assegurado na Constituição da República 

(artigo 127, § 1º), através do qual a cada membro 

é garantida a livre formação de seu convencimento 

jurídico a respeito dos mais variados temas, desde 

que fundamentado no ordenamento jurídico vigente, 

não devendo servir, portanto, como impedimento 

para atuação em qualquer área ou para o exercício 

das funções eleitorais, salvo nas hipóteses em que a 

manifestação ultrapassa os limites constitucionais.

5. Qual o papel do MP na defesa deste direito?

O Ministério Público é a instituição 

constitucionalmente vocacionada à defesa do 

regime democrático (artigo 127, CF). Cabe ao 

Ministério Público atuar para que a dignidade da 

pessoa humana seja assegurada, também, através 

do exercício das liberdades individuais, dentre estas, 

a liberdade de pensamento e de manifestação. A 

interlocução e o diálogo com a sociedade, bem 

como a atuação na responsabilização de atos que 

impeçam o exercício da liberdade de expressão 

devem ser itens prioritários da pauta de atuação do 

Ministério Público.

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia8



6. Como garantir a liberdade de expressão aos 

membros? Para a sociedade é importante saber 

como pensam os agentes políticos?

A liberdade de expressão pode e deve ser exercitada 

através de diversas formas. Por exemplo, o exercício 

da atividade de magistério pelos membros do 

Ministério Público deve ser mais estimulado porque 

representa importante espaço de interlocução e 

permite que a instituição se faça conhecer e se 

aproximar mais da comunidade acadêmica.

Nossas instituições precisam cada vez mais capacitar 

nossos membros para fazer uso das ferramentas de 

comunicação e com isso potencializar a divulgação 

de informações de interesse geral. Inaceitável a ideia 

de que não deve ser divulgada ou que não chegue 

ao alcance de toda a coletividade as investigações 

de desvio de recursos públicos, de fraudes às 

licitações, dos atos que importem lesão ao erário, 

do enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

7. O que diferencia a manifestação de 

pensamento sobre fato político e o exercício de 

atividade político partidária, que é vedado aos 

membros do MP?

Nem toda ação ou manifestação sobre fato político 

constitui atividade político-partidária. A atividade 

política pode ser realizada de forma individual ou 

coletiva e se dá de diferentes maneiras. A exemplo 

disso, a interpretação de uma norma jurídica, a 

confecção e divulgação de um artigo científico 

podem ser tidas como atividades políticas que 

não se enquadram na conceituação de atividade 

político-partidária se não estiverem ligadas a uma 

determinada agremiação partidária.

Toda e qualquer opinião ou manifestação de 

pensamento é necessariamente política e constitui 

essência inalienável do ser humano, seja ele 

ocupante ou não de cargo público.

O exercício desse direito, por si só, desde que 

não realizado com uma finalidade eleitoreira e 

não coexistente com vínculo a dada agremiação 

partidária, não caracteriza atividade político-

partidária.

8. A previsão de punições em abstrato pela 

manifestação de pensamento, sem correlação 

com uma infração administrativa específica, é 

vista como restrição excessiva ao exercício da 

cidadania?

Não se coaduna com a segurança jurídica e com o 

princípio da legalidade estrita a confecção de tipos 

penais ou administrativos sancionadores abertos 

que, a pretexto de regular e/ou reprimir condutas, 

na verdade, visam restringir através de censura 

Ampeb
ENTREVISTA
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Ampeb Entrevista

prévia o exercício da manifestação de pensamento.

9. Como a CONAMP tem se posicionado sobre 

o tema?

Recentemente, foi emitida nota técnica pelo 

Conselho Deliberativo da CONAMP tratando da 

matéria, por meio da qual seu Conselho Deliberativo 

reafirmou o entendimento de que o exercício de 

funções públicas impõe aos agentes estatais, 

dentre outros, os deveres de imparcialidade, 

moralidade, decoro e zelo pela coisa pública, mas 

não lhes retira, em qualquer hipótese, a liberdade 

de cidadãos brasileiros. As entidades de classe 

têm defendido, com fundamento nos preceitos 

constitucionais e convencionais já aqui citados, 

que as manifestações dos membros do Ministério 

Público não podem estar sujeitas a qualquer forma 

de censura prévia.

10. Há excesso nas regulamentações sobre a 

matéria?

O texto da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos indica que o abuso de controles oficiais 

às manifestações de pensamento ou difusão de 

ideias de qualquer pessoa humana – aí incluídos 

todos agentes estatais e, dentre estes, os membros 

do Ministério Público brasileiro – implica violação 

aos direitos humanos (artigo 13.3).

Considerando que a mesma Convenção estabelece a 

vedação de censura prévia, qualquer regulamentação 

da matéria que se revele como verdadeira censura 

à livre manifestação de pensamento dos membros 

do Ministério Público – e que importe restrição mais 

rigorosa de liberdades fundamentais, para além 

dos limites fixados pela Constituição da República 

– constitui abuso de controle oficial e, nos termos 

convencionais, violação aos direitos humanos.

11. Nas regulamentações sobre o tema, é 

entendido como falta funcional curtir alguma 

postagem ou página de conteúdo político? Seria 

um excesso na visão do senhor? Como combater 

os excessos?

A conduta de “curtir” postagem de conteúdo 

político não é descrita como falta funcional, 

havendo, no entanto, a vedação à manifestação 

político-partidária. Desse modo, cada caso deve ser 

devidamente avaliado dentro do contexto em que 

se insere. Infelizmente, há representações contra 

membros do Ministério Público por pessoas que se 

sentem incomodadas ou atingidas por manifestações 

legítimas proferidas nas redes sociais.

É preciso deixar firme que a crítica pública 

direcionada a esta ou aquela agremiação partidária, 

a esta ou aquela autoridade pública através de 

manifestação individual ou coletiva nas redes 

sociais, através de textos, mensagens ou artigos, 

não caracteriza necessariamente o vedado exercício 

da atividade político-partidária, estando, em regra,

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia10



inserida na liberdade de cada cidadão de participar 

da vida política da nação, através do exercício da 

inviolável liberdade de expressão.

A única maneira de os órgãos correicionais do 

Ministério Público evitarem excessos na punição 

dos membros da instituição por suas manifestações 

é por meio da análise cautelosa de cada caso 

concreto, partindo sempre do pressuposto de que 

a liberdade de consciência, crença e manifestação 

de pensamento, a difusão de opiniões e o debate de 

ideias são da essência de um Estado democrático e 

da nossa ordem constitucional, e atentando para o 

fato de que nem toda manifestação política possui 

cunho partidário.

ENTREVISTA
Ampeb
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Nacional

Conforme estabelecido em sua Lei Maior, a República 
Federativa do Brasil constitui-se como Estado democrático, 
e apresenta, dentre seus fundamentos, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana e o pluralismo político (artigo 
1o, caput e incisos II, III e V). A mesma Constituição da 
República aponta, ainda, como objetivos fundamentais do 
Estado Brasileiro “construir uma sociedade livre, justa e 
solidária” (artigo 3o, I).

Na mesma linha dos princípios democráticos que regem 
o Estado Brasileiro, a Constituição Federal assegura que 
todos são iguais perante a lei, “sem distinção de qualquer 
natureza”, garantida, ainda, a inviolabilidade do direito à 
liberdade (artigo 5o, caput) e prevendo expressamente 
que “é livre a manifestação do pensamento”. No corpo 
do artigo 5o, em que proclama garantias fundamentais, o 
legislador constituinte ainda fez inserir, uma vez mais, que 
“é inviolável a liberdade de consciência” (artigo 5o, VI).

A Constituição da República prevê ainda, ao tratar da ordem 
social, que “a manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição”, e finalmente, que “é vedada 
toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística” (artigo 220, caput e § 1o).

A liberdade de consciência, crença e manifestação de 
pensamento, a difusão de opiniões e o debate de ideias 
são, portanto, da essência de um Estado democrático e 
da nossa ordem constitucional. A esse respeito, assevera 
Canotilho que “a realização da democracia pressupõe um 
espaço público aberto, plural e dinâmico, onde haja o livre 
confronto de ideias, o que só é possível mediante a garantia 
da liberdade de expressão”, e ainda, que “a liberdade de 
expressão é um direito que visa a proteger não apenas aos 
interesses do emissor das manifestações, como também 
aos da sua própria audiência e da sociedade em geral”.

O exercício de funções públicas impõe aos agentes 

estatais, dentre outros, os deveres de imparcialidade, 
moralidade, decoro e zelo pela coisa pública, mas não 
lhes retira, em qualquer hipótese, a liberdade de cidadãos 
brasileiros. Mais que isso. É precisamente por exercerem 
funções públicas que os agentes estatais têm, por vezes, 
no dever de dar publicidade a seus atos, a obrigação de 
informar, rendendo ensejo ao debate democrático salutar 
à promoção da cidadania e construção da sociedade “livre, 
justa e solidária” que almejamos.

Tendo em vista que nenhum direito fundamental é 
absoluto, é sabido que não somente aos ocupantes de 
cargos públicos, mas a todos os cidadãos são impostos 
parâmetros de temperança no exercício dos direitos, não 
fugindo a essa regra o exercício da liberdade de expressão 
e de pensamento pelos membros do Ministério Público.

As manifestações dos agentes públicos, assim, não podem 
estar sujeitas a qualquer forma de censura prévia, senão, 
a responsabilidade pessoal ulterior, proporcional aos 
danos causados. Nesse sentido é o Texto da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, de natureza cogente 
e supralegal:

Artigo 13 – Liberdade de pensamento e de expressão
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e 
de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, 
receber e difundir informações e ideias de qualquer 
natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente 
ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer meio de sua escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não 
pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades 
ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei 
e que se façam necessárias para assegurar:
   a) o respeito dos direitos e da reputação das demais  
       pessoas;
 b) a proteção da segurança nacional, da ordem  
       pública, ou da saúde ou da moral públicas.

Liberdade de expressão dos Membros 
do Ministério Público

Por Jarbas Adelino Santos Júnior, Promotor de Justiça de Sergipe, Lucas Felipe Azevedo de Brito, 
Promotor de Justiça do Ceará e Tarcísio José Sousa Bonfim, Promotor de Justiça do Maranhão
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3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias 
e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais 
ou particulares de papel de imprensa, de frequências 
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na 
difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de 
ideias e opiniões (…).

A Convenção Interamericana de Direitos Humanos 
indica, também, que o abuso de controles oficiais a 
manifestações de pensamento ou difusão de ideias de 
qualquer pessoa humana – sendo despiciendo referir 
que aí estão incluídos todos agentes estatais e, dentre 
estes, os membros do Ministério Público brasileiro – 
implica violação aos direitos humanos.

Em recente pronunciamento em debate acerca da 
liberdade de expressão dos membros do Ministério 
Público, em sessão e na Presidência do Conselho 
Nacional do Ministério Público, a Procuradora Geral da 
República, Raquel Dodge, rememorando os princípios 
constitucionais aqui invocados, firmou, com exatidão: 
“Todas as vezes, em qualquer democracia, que se 
avança no sentido de estabelecer a censura prévia ou 
a inibição do direito de crítica assumindo que estão 
ofendidas pessoas que nem se manifestaram, podemos 
estar em um ambiente que acaba diminuindo o vigor da 
democracia liberal que este país assumiu e quer ser”.

Na mesma ocasião, na linha do que aqui se defende em 
relação ao dever dos membros do Ministério Público 
de dar publicidade a seus atos, prestar informações à 
sociedade e, assim, fomentar o debate democrático, 
lançou a Presidente do CNMP: “se há uma instituição 
neste país preordenada a fazer as imputações, a fazer 
a crítica, é o Ministério Público”.

A tal conclusão se chega quando se tem em mente que 
a instituição constitucionalmente destinada à defesa 
do regime democrático é o Ministério Público (artigo 
127, CF), revelando-se, desse modo, o equívoco em 
se pretender que seus membros sejam tolhidos das 
liberdades de consciência e de expressão, ou que sejam 
punidos disciplinarmente, mesmo nos casos em que a 
lei não prevê expressamente tal responsabilização.

No exercício das funções que lhe são atribuídas, o 
membro do Ministério Público deve ter assegurada 
ampla liberdade de expressão, que se faz mesmo 

necessária ao cumprimento do dever de prestar 
informações acerca dos serviços públicos por ele 
prestados, em respeito aos postulados da publicidade, 
transparência e ao direito à informação, tão caros a 
uma sociedade democrática.

É preciso, portanto, distinguir a emissão de opinião 
sobre temas políticos pelo membro do Ministério 
Público do exercício da atividade político-partidária que, 
como cediço, possui vedação constitucional expressa 
(art. 128, § 5o, II, e, CF). A crítica pública direcionada a 
esta ou aquela agremiação partidária, bem como, a esta 
ou aquela autoridade pública, através de manifestação 
individual ou coletiva, nas redes sociais, ou através 
de textos, artigos ou palestras, não caracterizam 
necessariamente o vedado exercício da atividade 
político-partidária.

Em outros termos, o exercício do direito à liberdade 
de consciência e de expressão por membro do 
Ministério Público, por si só, desde que não realizado 
com a finalidade de defesa de ideologia partidária ou de 
cooptação de votos e não coexistente com um vínculo 
de agremiação partidária, não constitui atividade 
político-partidária.

Não havendo distinção de qualquer natureza entre os 
cidadãos brasileiros, a todos – inclusive, aos membros 
do Ministério Público – é assegurada a inviolabilidade 
do direito à liberdade de consciência e manifestação de 
pensamento, sendo que a violação a qualquer desses 
direitos representa afronta à dignidade da pessoa 
humana, à sociedade plural que constituímos e à 
própria democracia.

NOTAS

¹CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEONCY, Léo Ferreira; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; e 
STRECK, Lênio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. 
1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Pág. 254-255.
²https://veja.abril.com.br/politica/processo-contra-
procurador-da-lava-jato-e-censura-previa-sugere-dodge/.

*Artigo originalmente publicado pela Revista Justiça e 
Cidadania, edição 217, 03 de setembro de 2018
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Em reunião realizada no dia 14 de novembro, em Porto 
Alegre (RS), o conselho deliberativo da CONAMP 
debateu estratégia institucional para acompanhar 

a tramitação de proposições legislativas em 2019. Entre 
elas estavam a reforma da previdência, medidas contra a 
corrupção, abuso de autoridade, crimes de violação de 
prerrogativas de advogados, audiência de custódia, adoção 
do plea bargain, reformas do Código Penal e do Código de 
Processo Penal, mudanças na lei de improbidade, e alteração 
no estatuto do desarmamento.

Em agosto deste ano, a Reforma da Previdência foi tema 
de audiência pública. Paulo Penteado, assessor especial 
da CONAMP e 1º secretário da Associação Paulista do 
Ministério Público (APMP), e o presidente da CONAMP, 
Victor Hugo Azevedo, acompanharam o debate que ocorreu 
na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(CDH).

Na oportunidade, Paulo ressaltou a importância do trabalho 
realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Previdência, presidida pelo senador Paulo Paim (PT/
RS). “A CPI mostrou que a previdência é viável; não é 
sonho, é realidade”, afirmou. O promotor de Justiça de São 

Paulo destacou também o prejuízo causado ao orçamento 
da seguridade social. “Erros, fraudes e inadimplências 
provocaram prejuízos de quase 190 bilhões de reais apenas 
em 2016. Esse é o déficit de gestão. Afora isto há o déficit 
legislativo de 235 bilhões de reais provocados, também em 
2016, pela DRU (92 bi) e pelas desonerações de receitas da 
seguridade (143 bi)”, acrescentou Penteado.

A CONAMP acompanha desde o início a tramitação da 
reforma da previdência (PEC 287/2016) e desdobramentos. 
Além de produzir estudos técnicos, a entidade participou 
ativamente das mobilizações contra a medida em parceria 
com a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) e com o Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate). A CONAMP também 
esteve reunida com diversos parlamentares e contribuiu no 
aperfeiçoamento de textos legislativos, como na elaboração 
do PLS 424/17, que dispõe sobre os crimes contra a 
Previdência Social.

Há notícias de que um novo texto será apresentado pela 
equipe do presidente da República eleito.
Com informações da CONAMP

CONAMP continua 
acompanhando tramitação 
do projeto

Reforma da
Previdência:
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O conselho deliberativo da CONAMP reuniu-se em 
14 de novembro, na cidade de Porto Alegre, para 
debater estratégia institucional com o objetivo de 

acompanhar a tramitação de proposições legislativas em 
2019, entre elas o Projeto de Lei 8347/2017, que está na 
Câmara dos Deputados e trata dos crimes de violação de 
prerrogativas de advogados.

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (FRENTAS), que congrega mais de 40 mil juízes 
e membros do Ministério Público, emitiu nota pública em 
novembro de 2017, se manifestando contrariamente ao 
projeto. 

O documento afirmou que o texto do PL como proposto 
à época pode trazer imunidade absoluta aos escritórios 
de advocacia, “mesmo que estejam sendo utilizados 
para a prática de crimes, o que é inaceitável pela 
sociedade brasileira, principalmente no atual momento de 
enfrentamento da corrupção”.

Além disso, “mesmo sem a intenção de prejudicar o 
exercício da advocacia, os Magistrados podem ser acusados 
da prática de crime, porque o texto da norma é genérico, 
não especificando o fim especial de violar as prerrogativas 
do advogado para atender a interesse pessoal”.

CONAMP continua 
acompanhando PL da 

criminalização de 
“prerrogativas” dos advogados
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CONAMP acompanha atividades 
da comissão do extrateto

A CONAMP, junto com a Frentas, está atenta à tramitação 
do PL 6726/16 (extrateto) e busca o aprimoramento do 
texto legislativo a fim de resguardar as prerrogativas e 

interesses dos membros do Ministério Público. O projeto que 
veio do Senado (PLS 449/2016) foi vinculado ao 3123/2015, 
que iniciou na Câmara e ainda deve ir a plenário para, 
posteriormente, seguir ao Senado.

No dia 27/11 de 2018, ocorreu sessão da comissão especial da 
Câmara dos Deputados que analisa a regulamentação do teto 
do funcionalismo público. Integrantes da diretoria e do conselho 
deliberativo da CONAMP estiveram presentes, incluindo a 
presidente da Ampeb, Janina Schuenck.

Em discussão, estava o parecer do relator, deputado Rubens 
Bueno (PPS/PR). O substitutivo apresentado traz alguns 
avanços em relação ao último, mas ainda há mais a alcançar. A 
CONAMP, por meio de nota conjunta com a Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), pediu a 
rejeição do documento. A Frente apoia o voto em separado 
apresentado pelo deputado Capitão Augusto (PR/SP).

Houve discussão da matéria por 
parlamentares, mas não ocorreu 
votação. Até o fechamento desta 
edição não havia previsão do próximo 
encontro da comissão. A CONAMP e 
entidades do MP da Magistratura estão 
atentas à tramitação do projeto e busca 
o aprimoramento do texto legislativo a 
fim de resguardar as prerrogativas e 
interesses dos membros do Ministério 
Público.

Tramitação – Em agosto, a 
CONAMP acompanhou o início dos 
trabalhos da comissão especial 
sobre a regulamentação do teto do 
funcionalismo público (PL 6726/16). 
Na época, o deputado Capitão Augusto 
(PR/SP), que integra a comissão, 
apresentou voto em separado. De 
acordo com o parlamentar, diversos 

dispositivos constitucionais foram desrespeitados no parecer do 
relator, deputado Rubens Bueno (PPS/PR), como, por exemplo, 
o fato de que carreiras reguladas por Leis Complementares ou 
lei estadual ou municipal não podem ter nenhuma alteração de 
conteúdo através de Lei Ordinária Federal.

O posicionamento do deputado vai ao encontro das 
manifestações da Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas) entregues aos integrantes da 
comissão especial.

Em junho, o relator Rubens Bueno (PPS/PR) apresentou parecer 
sobre o PL 6726/16. Por meio de nota conjunta, a Frentas pediu 
a rejeição do documento: “O relatório […] infelizmente persiste 
e insiste em diversas e graves inconsistências jurídicas e 
inconstitucionalidades. A exemplo, o substitutivo, ao pretender 
delimitar o que é verba remuneratória e indenizatória – o que é 
essencial, vez que o teto deve se referir apenas e tão somente 
a verbas remuneratórias – contraria decisões assentadas na 
Justiça há décadas […]”.
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Desde de maio de 2015, quando o conselho deliberativo 
da CONAMP definiu como bandeira institucional 
a possibilidade de permuta entre membros do 

Ministério Público, a entidade está a favor da matéria. Em 
agosto de 2017 o CNMP aprovou a possibilidade de permuta 
entre membros do Ministério Público, mas a liminar da ADPF 
482 suspendeu os efeitos da decisão.

No dia 21/08 deste ano, a procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, recebeu os presidentes da CONAMP, 
Victor Hugo Azevedo, e PGJ do Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais (CNPG), Benedito Torres, para tratar 
sobre a possibilidade de permuta entre os membros dos 
Ministérios Públicos dos estados e do Distrito Federal. Raquel 
Dogde deve apresentar novo parecer sobre a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 482 que 
tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). A CONAMP é 
amicus curiae na ação. A procuradora-geral de Justiça do 
MP da Bahia, Ediene Lousado, também esteve presente. 

A ADPF questiona decisão do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) que autorizou e fixou balizas para disciplina 
de remoção, por permuta nacional. O ministro Alexandre de 
Moraes, relator da ADPF 482, concedeu liminar e suspendeu 

os efeitos da decisão do CNMP.

Dodge agradeceu a presença de todos e afirmou que a 
reunião antecede qualquer decisão que precise ser tomada 
quanto à ADPF. Ela disse que recebeu as manifestações 
“com o espírito aberto para examinar as questões práticas” e 
declarou que suas iniciativas se orientam pelo fortalecimento 
da unidade do Ministério Público brasileiro. Tanto o aspecto 
político quanto o técnico serão avaliados pela procuradora-
geral da República e assessoria.

“Nós todos estamos absolutamente convencidos de que a 
permuta interestadual encontra respaldo no ordenamento 
jurídico, preserva o interesse público e melhora a prestação 
de serviço que os agentes do MP oferecem à sociedade. Por 
isso, aguardamos confiantes a manifestação da procuradora-
geral da República e o julgamento do caso pelo STF”, 
afirmou, após a reunião, o presidente da CONAMP. Também 
participaram da reunião integrantes da diretoria e do conselho 
deliberativo da CONAMP, além de procuradores-gerais de 
Justiça e promotores de diversos estados.

Com informações da CONAMP

CONAMP continua 
mobilizada em 

defesa dos 
direitos, garantias 

e prerrogativas 
dos integrantes 

do Parquet

PERMUTA: Raquel Dodge recebe 
membros do Ministério Público
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A presidente da Ampeb, Janina Schuenck, participou, no dia 20 de agosto, do seminário 
“Elas por Elas”, do Conselho Nacional de Justiça. A promotora de Justiça baiana 
foi ao evento representando a CONAMP, a pedido do presidente da entidade, Victor 

Hugo Azevedo. Do Conselho Deliberativo da CONAMP também participou a vice-presidente 
da associação do MP do Rio Grande do Sul, Martha Beltrame.

Presidente da Ampeb representa 
CONAMP em evento do CNJ

“ELAS POR ELAS”
Seminário
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Realizado na sala de Sessões da 2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal, em Brasília, o evento teve a participação da 
ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, da ministra 
Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, da 
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, além da ministra 
Grace Mendonça, Advogada-Geral da União, e da procuradora-
geral Cristina Machado, do Ministério Público junto ao TCU, que 
dialogaram sobre o tema: “A Mulher e o Poder Estatal”.

A presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ na época, 
ministra Cármen Lúcia, fez a abertura do evento. Ela destacou 
que era o primeiro momento no país em que a maior parte 
dos cargos de chefia dos órgãos de Justiça estavam ocupados 
por mulheres simultaneamente. A ministra falou sobre os altos 
índices de feminicídio no Brasil e a respeito da legislação que 
visa proteger as mulheres em seu direito à dignidade.

A ministra Rosa Weber afirmou que, apesar de mais da metade 
(52%) do eleitorado brasileiro ser composto por mulheres, não 
há muitas candidaturas femininas, pouco mais de 30%, que é 
o mínimo estipulado pela legislação eleitoral. De acordo com 
Weber, na eleição passada, houve mais de 14 mil candidaturas 
femininas laranjas, apenas para atingir o percentual exigido por 
lei. O desafio é estimular uma maior participação das mulheres 
na política e na ocupação de cargos de chefia. 
A PGR Raquel Dodge declarou que o momento (maior 
participação feminina nas chefias dos tribunais) é uma 
representação da luta de todas as mulheres, destacando 
que é necessário respeito não apenas ao gênero, mas, sim, 
reconhecimento do mérito, oferecendo iguais oportunidades.

No segundo momento do seminário, houve a participação 
de representantes da sociedade civil, quando foi discutida 
a participação das mulheres em cargos de chefia em outros 
setores, como na liderança de empresas, em cargos executivos 
de alto escalão e nas artes. Foi tema do painel “A Mulher e 
o Poder na Sociedade”, com a participação de Luiza Helena 
Trajano, presidente da Rede Magazine Luiza, Maria Silvia 
Bastos Marques, Presidente da Goldman Sachs, Lucia Braga, 
presidente da Rede Sarah de Hospitais, Ana Maria Machado, 1º 
Secretária da ABL, a cantora Alcione e Betânia Tanure, sócia-
fundadora da BTA.

A desembargadora baiana e associada da Ampeb, Nágila Maria 
Sales Brito, e a procuradora-geral de Justiça do MP-BA, Ediene 
Lousado, também estiveram no evento.
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Ampeb participa da primeira 
reunião da comissão de mulheres 
da CONAMP

A primeira reunião da comissão de mulheres da CONAMP 
ocorreu em 12 de setembro, em Brasília. Presidida por 
Victor Hugo, presidente da entidade, o encontro contou 

com a participação de representantes das associações afiliadas. 
A diretora administrativa da Ampeb, Rita Márcia Leite Santos, 
também esteve presente representando a entidade baiana.

Dominou a pauta o debate sobre a organização e a rotina 
dos trabalhos da comissão. Nayani Kelly Garcia, indicada pela 
Associação Paranaense do MP, foi eleita coordenadora. Nos 
cargos de subcoordenadora e secretária, foram eleitas Elisamara 
Sigles Vodonos Portela, indicada pela Associação do MP de Mato 
Grosso, e Luciana Cristina Giannasi, indicada pela Associação 
Mineira do MP, respectivamente.

“Orgulho-me por estar participando de uma iniciativa inédita e 
histórica da CONAMP, na companhia de mulheres competentes 
e inspiradoras de todo o MP brasileiro, que também compõem a 
comissão. A CONAMP tem um relevante papel na modificação 
e evolução social, e acredito que a comissão beneficiará não só 
promotoras e procuradoras, mas todas as mulheres”, afirmou 
Nayani.

Foi definido ainda, por unanimidade, pelas integrantes da 
comissão, que o objetivo do grupo é valorizar as mulheres do 
Ministério Público Brasileiro; propor ideias e estratégias pela garantia 
da representatividade e igualdade institucional e associativa; e 
acompanhar processos legislativos de interesse da classe ou que 
afetem diretamente direitos fundamentais das mulheres.   

“Esta comissão de mulheres integra um conjunto de nossa 
entidade que ter por como objetivo acabar com qualquer 
resquício de preconceito e discriminação, bem como concretizar 
o princípio da igualdade, alicerce da sociedade projetada pela 
Constituição Federal para a nação brasileira, também no âmbito 
do Ministério Público”, disse o presidente da CONAMP.

Instalada em julho deste ano, a comissão vai analisar uma série 
de proposições legislativas que possam afetar as mulheres do 
MP. Além de acompanhar projetos de lei que do Congresso  
Nacional, a comissão de mulheres é responsável também 
por analisar matérias que tramitam no Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP).

Com informações da CONAMP.
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Comissão de aposentados 
reúne-se em Brasília

A comissão de aposentados da CONAMP, 
criada em julho deste ano, reuniu-se em 
Brasília no dia 17 de outubro. O presidente 

da CONAMP, Victor Hugo Azevedo, e membros da 
diretoria e do conselho deliberativo da entidade 
estiveram presentes.

O modelo remuneratório dos membros inativos 
do Ministério Público brasileiro, recomposição 
inflacionária dos subsídios, paridade remuneratória 
e reforma da previdência foram alguns dos itens 
discutidos. 

A comissão de aposentados da CONAMP, por meio 
de atuação específica e temática, tem por objetivo 
enriquecer a defesa institucional dos direitos e 
prerrogativas de promotores e procuradores de 
Justiça inativos e pensionistas, bem como fortalecer 
ações de aperfeiçoamento do Ministério Público e do 
sistema de Justiça. Os integrantes foram indicados 
pelos presidentes das associações afiliadas à 
CONAMP.

Com informações da CONAMP
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No início de novembro, 
o Senado aprovou 
projeto de lei que 

reajusta os subsídios dos 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). No dia 
12 de novembro, a Frentas 
se manifestou publicamente 
sobre a reposição parcial de 
perdas dos subsídios.

Magistrados e membros 
do Ministério Público já 
tiveram mais de 40% dos 
seus vencimentos corroídos 
pela inflação, apesar da 
Constituição Federal 
prever a irredutibilidade de 
vencimentos das carreiras.
O reajuste aprovado no 
Congresso Nacional vem 
como reposição parcial da 
perda inflacionária, não 
representando aumento 
real. Outras categorias já 
tiveram reajuste, menos 
Magistrados e Membros do 
Ministério Público, sendo 
por conta dos orçamentos 
das próprias instituições o 
pagamento das despesas, 
conforme limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Veja a nota pública da 
FRENTAS:

Nota Pública – Reposição 
parcial de perdas nos subsídios

 

 

        

 

 

 
NOTA PÚBLICA – REPOSIÇÃO PARCIAL DE PERDAS NOS SUBSÍDIOS 

 
A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (FRENTAS), fórum composto pela  

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

Brasileiros (AMB), Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), Associação Nacional dos 

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

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Associação Nacional do Ministério Público 

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

dos Membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), representativa de quarenta 

mil juízes e membros do Ministério Público de todo o país,  a respeito da recente aprovação, pelo Senado 

da República, da revisão dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral 

da República, vem a público esclarecer o seguinte: 
1. Ao contrário do noticiado por alguns órgãos de imprensa, o impacto orçamentário decorrente da revisão 

dos valores dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República 

respeita os limites orçamentários do Poder Judiciário e do Ministério Público, como fixados pela EC n. 

95/2016, e os respeitará, nos Estados, no que toca à Lei de Responsabilidade Fiscal. No que toca à União, 

o impacto será absorvido pela economia e pelo remanejamento de rubricas orçamentárias diversas, sem 

exceder os limites constitucionais individualizados em vigor; e sequer poderia se fazer de outro modo, sob 

pena de determinar-se, adiante, a própria inaplicabilidade da regra do art. 37, X, CF (art. 109, I, do ADCT).  
2. A última revisão de subsídios dos Ministros do STF e do Procurador-Geral da República ocorreu em 

janeiro de 2015. O patamar de 16,38%, fixado no PLC 27/2016, aprovado pelo Congresso, apenas vai 

minorar os efeitos inflacionários que provocam uma defasagem da ordem de 41% do poder de compra real 

do valor dos subsídios, acumulada desde a instituição do regime remuneratório atual, em 2006. 3. Desde 2016, à União assegurou a todas as carreiras do serviço público federal a revisão dos valores de 

seus subsídios e remunerações. Apenas Magistratura e o Ministério Público não receberam esse mesmo 

tratamento, conquanto se lhes aplique tal como às demais carreiras de Estado e do funcionalismo público, 

a regra do art. 37, X, CF, a prever o direito à uma revisão anual das respectivas   remunerações.  4. A revisão geral anual dos subsídios e das remunerações dos servidores públicos (art. 37, X, c.c. 39, § 

4º, CF) é comando impositivo quanto à temporalidade (anual) e quanto ao significado (reposição de perdas 

inflacionárias, ainda que parcial), como já expresso pelo STF na ADO n. 2.061-7/DF (rel. Min. Ilmar Falcão) 

e nos votos proferidos no MS n. 22.439 (rel. Min. Maurício Corrêa), da mesma Corte.  
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5.  A invocação do art. 21 da LRF (LC 101/2000), no que proíbe a concessão de reajustes salariais nos 

180 dias finais do mandato, é inaplicável à hipótese, vez que a própria LRF exclui da incidência do preceito 

as reposições salariais anuais – exatamente aquela a que se refere o PLC 27/2016 -, vez que decorrentes 

da aplicação de norma constitucional, hierarquicamente superior. Ademais, o parágrafo único do 

mencionado artigo 21 da LRF não se refere a propostas legislativas votadas em deliberação final pelo 

Congresso Nacional, mas tão somente a atos monocráticos praticados por titular de Poder em final de 

mandato (algo de que obviamente não se trata). 

6. Quanto à falaciosa alegação de ausência de previsão do reajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2019, tampouco se entrevê qualquer impedimento minimamente razoável. A haver tal vedação, não se 

justificaria sequer a inserção, no relatório final do PLDO 2019, do artigo 92-A, que vedava expressamente 

a aprovação de projetos de lei e a edição de medidas provisórias relativos à concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração; e, no entanto, esse preceito foi inserido no texto originário, 

conquanto tenha sido indelevelmente suprimido, por destaque, no Plenário do Congresso Nacional. Daí 

porque, do ponto de vista técnico-legislativo, não subjaz qualquer obstáculo jurídico à sanção dos PLCs 

ns. 27 e 28.     

7. Como se constata, a revisão concedida configura obrigação inescusável do Estado, derivada de 

comando constitucional incondicionado e insuscetível a limites formais estabelecidos por qualquer tipo de 

legislação infraconstitucional (inclusive a LDO, que, no entanto, não a rechaça). Sob tais circunstâncias, 

não havendo qualquer prejuízo para as contas públicas - ante a absorção do reajuste dentro dos próprios 

orçamentos do Poder Judiciário e do Ministério Público, insista-se -, o discurso da negação da 

constitucionalidade, da legalidade e/ou da justiça de tal reposição inflacionária parcial só se explica por 

má fé, revanchismo, demagogia ou profundo desconhecimento da matéria.   

Brasília, 12 de novembro de 2018. 

Guilherme Guimarães Feliciano 

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e 

coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) 

José Robalinho Cavalcanti 

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) 

Fernando Marcelo Mendes 

Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
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30 anos da Constituição 
Federal – O MP e seu papel 
na democracia brasileira

“A Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação 
vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a 

vontade política da sociedade rumo à mudança”.

E o Brasil realmente mudou após aquele 05 de outubro 
de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, 
tão esperada após anos de regime ditatorial. As 

palavras do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 
Ulysses Guimarães, ainda ecoam 30 anos após este marco 
histórico para o país. 

Depois de um ano de discussões entre parlamentares e 
sociedade, a Assembleia Nacional Constituinte, formada por 487 
deputados e 72 senadores, chegou a um consenso sobre as 
normas jurídicas que regeriam o Brasil. 

“A Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) e o resultado 

do seu instigante e fecundo trabalho constituíram-se nos marcos 
maiores da história política e do constitucionalismo Republicano 
do nosso país, em todos os tempos”, afirmou Jairo Carneiro, 
deputado federal constituinte. 

Apelidada de Constituição Cidadã, por conta da gama de direitos 
sociais e individuais, promoveu a redemocratização do Brasil; 
garantiu a independência dos poderes constituídos; estabeleceu 
o voto direto e secreto para presidente, governadores e prefeitos; 
proibiu a tortura e demais penas cruéis, tornando-as crimes 
inafiançáveis e imprescritíveis; ampliou os direitos sociais e 
alterou a divisão administrativa do País, que passou a ter 26 
Estados federados e Distrito Federal.
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O MP na Constituinte

“A constituinte foi um momento, para quem 
conviveu, extraordinário de participação 

popular. O Congresso Nacional ficava cheio 
das mais diversas representações populares, 
associações, entidades, vivenciando aquele 

momento rico da história brasileira”, 
afirmou o procurador de Justiça baiano, 

Achiles Siquara, que participou ativamente 
da Assembleia Constituinte quando ainda 

era promotor no interior do Estado.

O país vivia num período de Ditadura Militar e a 
grande bandeira de luta era por uma Assembleia 
Nacional Constituinte, pelo rompimento com a 

ditadura militar, para que o Brasil pudesse ingressar num 
período de democracia.   

Com a convocação da ANC, em 01º de fevereiro de 1987, 
o Ministério Público, por intermédio de suas associações 
e lideradas pela CONAMP, na época presidida por 
Araldo Ferraz Dal Pozo, fizeram uma coordenação de 
acompanhamento da Assembleia em Brasília. Ao longo do 
processo constituinte, representantes do MP se reuniam 
naquela cidade para discutir o texto e acompanhar a 
tramitação do projeto de constituição, das emendas, de 

todas as tratativas que eram feitas. Houve diversas reuniões 
com parlamentares, encaminhamento de sugestão de texto 
de interesse do MP, a partir da discussão de propostas de 
redação.

Em conversa com a Ampeb, Achiles Siquara, que foi 
presidente da Associação entre 1991 e 1995, esteve à 
frente da CONAMP por dois mandatos (1996 a 2000) e 
foi procurador-geral de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia de 2002 a 2006, falou um pouco do que 
viu em Brasília durante a constituinte. “Apesar de não ter 
vínculos diretos, na época, com a Associação Nacional, 
eu quis participar ativamente porque antevia uma forma 
de ajudar o MP a sair da Constituinte com uma nova 
formatação, de autonomia e independência institucional”, 
contou. “Nosso trabalho era basicamente este: discutir 
textos, fazer propostas, articulações com os parlamentares 
visando um melhor cenário para o Brasil”.

O presidente da Associação do Ministério Público do Estado 
da Bahia (Ampeb) na época, o procurador de Justiça 
aposentado José Gomes Brito também foi fundamental 
no processo de elaboração do texto do Ministério Público, 
durante a Constituinte. Gomes Brito contou que, durante as 
articulações em Brasília, encontrou-se com o 1º Secretário 
da Mesa da Assembleia Nacional Constituinte: o baiano 
Marcelo Ribeiro Cordeiro, e passou a ter contato direto 
com o deputado. “À noite, o chamado Centrão se reunia 
e mudava o texto todo que a gente tinha sugerido. Marcelo 
me avisava: ‘Brito, cuidado que aquilo que vocês fizeram 
não vale mais nada’”, relembrou o procurador, que, com a 
informação recebida, voltava correndo para as mobilizações. 
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Muitos parlamentares eram simpáticos à causa do MP, entre os 
quais, Ibsen Pinheiro, que era promotor de Justiça do Rio Grande 
do Sul. Além dele, Achiles Siquara citou José Thomaz da Silva 
Nonô, de Alagoas, Plínio de Arruda Sampaio (PT/SP), Theodoro 
Mendes - PMDB/SP, como importantes deputados para o MP. 

O baiano Jairo Carneiro, um dos 
importantes deputados federais da 
época, atuou na Constituinte como 
como primeiro Vice-Presidente 
da Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público 
na Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo. O 
novo MP foi gestado no trabalho 
desenvolvido por esta subcomissão 
e o deputado foi um dos defensores 

do prestigiamento do MP. “Estavam todos os constituintes, 
na Subcomissão, imbuídos e compenetrados dos elevados 
compromissos com a estruturação que se impunha e exigia 
reconhecer ao Ministério Público do novo e nascente Estado 
Constitucional e Democrático brasileiro”, revelou.

Carneiro relatou ainda que, antes mesmo da Constituinte, 
quando ocupou o cargo de Secretário de Estado, Chefe da 
Casa Civil (1983/1986), teve a oportunidade de contribuir para 
o reconhecimento e elevação do prestígio do Ministério Público 
baiano no exame e encaminhamento de proposições legítimas, 
como a que tratava da escolha do Chefe do Ministério Público 
entre componentes da Carreira, o qual era escolhido, àquela 
época, pelo Governo. 

Na votação do capítulo do MP, Jairo relata que foi à Tribuna apelar 
para a presença dos parlamentares, pois entendia a importância 
de fortalecer o MP como instituição que visa proteger as 
liberdades, fiscalizar as autoridades e defender a lei.  “No grande 
Plenário da Constituinte, dentre outros parlamentares, quando da 
votação da matéria específica, atinente ao Capítulo do Ministério 
Público, dirigi-me ao microfone do Plenário para concitar, 
conclamar a presença dos nobres pares a votar pela aprovação 
de tão importante e relevante conquista para a nossa Democracia, 
para o Estado Constitucional brasileiro em formação”, relembrou.

Jairo contou que sente orgulho em ter participado dessa 
página histórica do país e de haver convivido e dialogado com 
personalidades e lideranças representativas do Ministério Público 

nacional, como o presidente da CONAMP à época, Antônio 
Araldo Ferraz Dal Pozo, e representantes baianos, que, segundo 
o deputado são “da maior qualificação, dignidade, compostura e 
patriotismo”, como Achiles Siquara e José Gomes Brito. 

Segundo o parlamentar, a Constituinte representou a expressão 
da vontade nacional em suas múltiplas e diversificadas crenças, 
posições, ideologias e interesses, com a presença e participação 
efetiva e entusiasta de todas as correntes do pensamento. 
Para ele, as personalidades, instituições, pessoas e grupos 
representativos, que compareceram e preencheram como seus 
próprios os corredores, os gabinetes, os auditórios, os Plenários 
das Subcomissões, Comissões e em Audiências Públicas, da 
Câmara dos Deputados ou do Senado da República, também 
escreveram a Carta Magna.

Outro deputado baiano atuante em defesa da Instituição foi Celso 
Dourado, que era membro titular da Comissão de Sistematização 
e suplente da Subcomissão do Poder Legislativo, da Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo. Em conversa 
com a Ampeb, ele, que é pai do associado Ricardo Dourado, 
procurador de Justiça do MP-BA, afirmou que ter se candidatado 
a deputado federal constituinte foi uma experiência muito especial 
em sua vida porque teve a oportunidade de conhecer pessoas 
extraordinárias no campo do direito, verdadeiros cientistas do 
campo do direito. “Então eu procurei dar minha contribuição 
dentro daquela perspectiva da campanha que fiz de que iria lá 
para fazer leis justas e leis que fossem do interesse do nosso 
povo”, destacou. 

Particularmente em relação ao Ministério Público, ele afirma que 
teve uma ótima experiência no processo constituinte. “Fui da 
comissão de sistematização, uma das principais, que prepara o 
antepropjeto para discussão de todos. Trabalhei com figuras como 
Mário Covas, Nelson Jobim, e ali eu comecei a entrar em contato 
com a realidade do MP e percebi, até pela constante presença 
de bons representantes dos diferentes estados brasileiros, que 
havia alguma coisa especial”.

Assim como Jairo Carneiro, ele destacou a importância dos 
membros da Bahia na Constituinte. “Eu tive a oportunidade de ter 
contato com ótimas figuras do MP. Na Bahia eu destaco sempre 
o nome de Achiles Siquara e José Gomes Brito, que encarnaram 
essa reivindicação junto aos constituintes. Eu me lembro deles 
indo de gabinete em gabinete para discutir”, contou. Ademais, 
citou a grande influência de seu filho, que viria a integrar o 

Deputados da Constituinte e o MP

Fo
to

: C
ar

lo
s 

A
ug

us
to

, p
ub

lic
ad

o 
no

 J
or

na
l G

ra
nd

e 
B

ah
ia

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia26



MP anos mais tarde, sobre a importância do fortalecimento 
daquela Instituição. “Eu vi que havia alguma coisa que atingia 
profundamente o MP de se sentir talvez um pouco dependente 
demais do poder executivo, e a constituinte estabeleceria um 
limite”, esclarece. 

Para Dourado, não há dúvida alguma que a CF de 1988 resgata 
muito o papel do MP de poder interferir, de poder acompanhar, 
dar a contribuição para a construção democrática. “Eu tive esse 
privilégio grande e agradeço muito essa experiência porque 
fortaleceu os meus pontos de vista democráticos, fortaleceu a 
minha luta buscando entendimento nacional”, completou.

Atualmente o Ministério Público vem sofrendo diversos ataques. 
As tentativas de restrição das atividades funcionais ministeriais 
são recorrentes. Na opinião de Achiles Siquara, o MP paga 
hoje um preço mais pelas suas ações que pela omissão. “Ruim 
seria se estivesse sendo alvo de mudança por não fazer o seu 
trabalho”, disse.

A saída para essas tentativas negativas de restrição das atividades 
institucionais seria dar continuidade a atuação aguerrida dos 
membros e a vigilância permanente por parte das entidades 
associativas junto ao Congresso Nacional, acompanhando as 
medidas e projetos que visem deformar o Ministério Público. 
“As lideranças institucionais têm esse papel relevante, até 

porque todos os nossos avanços institucionais, se eles podem 
ser creditados dentro do MP, foram conseguidos por nossas 
lideranças associativas, lideranças que contribuíram muito, tanto 
no período da Constituição, como no período pós Constituinte, 
assegurou o procurador de Justiça. 

Os recentes rumores de uma nova constituinte também tem sido 
matéria de discussão nacional entre membros do MP, Judiciário 
e a sociedade. Os entrevistados desta matéria foram taxativos: 
são contra uma nova constituição para o país. “Eu me lembro que 
quando alguém de muito poder falou na televisão: ‘Precisamos 
de uma nova constituinte’, eu dei um pulo e disse: golpista!”, 
contou rindo Celso Dourado, que acredita que o grande desafio 
do MP e de outros setores políticos importantes da sociedade é 
exatamente a regulamentação, a atualização, as emendas que 
têm que surgir porque o direito é dinâmico, está sempre surgindo 
uma situação nova.

A Constituição Federal de 1988 é um feixe de princípios, normas, 
direitos sociais e órgãos de poderes. Para o ex-procurador-
geral de Justiça do MP-BA, Achiles Siquara, se possibilitarem 
que uma constituição seja alterada ao bel prazer do governo de 
plantão, sofrerá retrocessos em alguns direitos tanto individuais 
como em alguma formatação que foi criada para as instituições 
como são atualmente. “O MP é uma instituição que incomoda o 
poder político e o poder econômico. Se porventura tivéssemos 
uma nova constituição, certamente, esses poderes, os que estão 
incomodados como uma atuação séria, haveriam de encontrar 
uma oportunidade para impor algum retrocesso institucional”, 
atentou.

A República brasileira foi marcada pelo autoritarismo desde o 
seu início. Quase uma dezena de constituições foram elaboradas 
ao longo desse período. Entre a década de 30 até 1946, por 
exemplo, foram elaboradas quatro. Por esta razão, o deputado 
Celso Dourado considera que até hoje o grande desafio do Brasil 
é construir a uma democracia forte.

Ataques e retrocessos

“Querem esvaziar as conquistas. É projeto de 
nova constituinte, é projeto de lei tramitando 
no congresso para tirar as atribuições... É 
preciso que [os membros do MP] estejam 
preparados para mostrar mais serviço para 
a sociedade, saber honrar as tradições, a 
história, para sermos reconhecidos pela 
população”, pondera José Gome Brito.
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O MP após a CF de 1988

Para a surpresa de todos, o texto do Ministério Público 
que saiu da constituinte ficou muito próximo das ideias 
construídas anteriormente na famosa carta de Curitiba, 
documento onde foram definidos os princípios pretendidos 
pela Instituição. A partir da Constituição Federal de 1988, 
o Ministério Público desvinculou-se do Poder Executivo e 
assumiu um novo papel na sociedade. 

Basicamente, a função mais importante do MP antes 
da Carta Magna era na área penal, criminal. Assim, a 
instituição deixou de ser apenas um órgão de acusação 
e teve ampliadas suas atribuições, o que lhe possibilitou 
zelar pelos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
assegurando a sua autonomia funcional e administrativa. 
Com a CF, o MP manteve a exclusividade da ação penal, 
e contou com as novas atribuições não penais, que são 
de defesa dos interesses coletivos vinculadas ao meio 
ambiente, consumidor, direitos humanos, saúde, educação, 
segurança pública, entre outras. 

“Foi uma transformação total, inclusive em termos de 
exercício. Como se fosse uma nova certidão de nascimento 
que se deu a uma instituição velha e ultrapassada com uma 
hoje moderna e com garantia constitucional”, disse Gomes 
Brito que relembrou, com pesar, que o Ministério Público 
da Bahia era tão fraco a nível de estrutura administrativa 
que funcionava em uma salinha, no 4º andar, do Fórum 
Ruy Barbosa. 

Celso Dourado lembrou que, quando era um jovem professor 
do interior, a ideia que a sociedade tinha do promotor era de 
alguém que estava ali exclusivamente para condenar uma 
pessoa. “O promotor vem aí, diziam para quem estava na 
prisão”. Hoje a perspectiva do MP é muito mais ampla e é a 
CF de 1988 que valoriza esse papel do MP, que dá destaque 
à sua ação decisiva na construção da democracia. 

Uma conquista importante durante o processo de 
elaboração da Carta foi a viabilidade de formação de uma 
lista tríplice para os MPs estaduais, por meio de eleição dos 
membros, deixando a cargo do governador a escolha do 
chefe institucional.  “Não obstante o exercício das chefias 
institucionais contarem com excelentes quadros do MP 
muitas vezes, a maioria das vezes a nomeação exclusiva 
pelo chefe do poder executivo criava ao MP um óbice da 
falta de independência institucional”, declarou Achiles 
Siquara. 

Jairo Carneiro pontuou que, sob o impulso do Ministério 
Público, a partir da Constituição de 1988, o Brasil mudou. 
“Sem embargo de qualquer eventual ajuste, inerente ao 
aperfeiçoamento da vida e aperfeiçoamento das Instituições, 
há razões plenas e abundantes paras os aplausos e o 
nosso perene tributo ao quanto o Ministério Público é 
imprescindível ao país, à Nação, à Democracia, ao Estado 
de Direito, ao Brasil, máxime homenageando-o e a todos os 
seus Membros e Componentes em comemoração dos 30 
Anos da Constituição Cidadã.

“O Ministério Público era uma instituição que, até então, 
tinha um protagonismo mais evidente na área penal”. 

                                                                    (Achiles Siquara)
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Atuação na Bahia

Fortalecimento
As normativas que sucederam à Constituição Federal de 88 
contribuíram ao fortalecimento da instituição recentemente 
modificada. A Lei Nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, a Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre 
normas gerais para a organização da Instituição, foi fundamental 
para organizar o MP no Brasil, traçar normas reais que fossem 
observadas e que eram necessárias para que a instituição 
pudesse exercer seu papel na sociedade. 

Outros instrumentos de natureza investigativa são vinculados, 
especificamente, à atividade fim do MP. Entre eles, podem 
ser destacados o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 
de Improbidade Administrativa, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, essenciais para complementar o que trouxe 
a Constituição. Na Bahia, a Lei Complementar nº 11, de 18 
de janeiro de 1996, definiu pontos importantes para atuação 

ministerial no estado.

Em seu mandato como presidente da CONAMP, Achiles 
Siquara, contou que na reforma administrativa, foi conseguida a 
aprovação de algumas emendas que alteraram o texto do MP e 
foram fundamentais para a afirmação política de sua autonomia. 
Uma delas alterou o texto constitucional para permitir ao 
procurador-geral de justiça propor a política remuneratória 
dos membros. Antes a autonomia financeira do MP era por 
interpretação do STF e de iniciativa do Governo Central. A outra 
Emenda Constitucional conferiu ao MP, no que lhe couber, a 
equiparação das carreiras com o judiciário. 

O STF teve um papel relevantíssimo no pós-constituinte para 
afirmação dessa nova formatação do MP. 

Com a ampliação de suas atribuições, o Ministério Publico 
passou a atuar em cada uma das áreas específicas, nas diversas 
localidades do país. Na Bahia, estado com grande extensão 

territorial e 417 municípios, é possível ver o trabalho do MP-BA 
em cada canto. 

O promotor de Justiça

Por Áviner 
Rocha Santos
Promotor da 
2ª Promotoria de Justiça de Macaúbas

O Promotor de Justiça é, ao fim e ao cabo, conscien-
te do seu papel de agente de transformação social. 
Em nosso desiderato, ele é a alma e a voz da socie-
dade; não deve ser temido, mas sim respeitado, não 
pela autoridade própria do cargo, mas pela postu-
ra que te faça digno dele. Se porventura houver de ser  

temido, que o temor não seja imposto pela arrogância, e 
sim pela defesa incondicional da Constituição e das leis que 
jurou defender; pela firme defesa da liberdade de ir e vir; 
pelo combate à intolerância racial e sexual; pela irresigna-
ção frente ao mau uso do dinheiro público; pela firmeza no 
combate à exploração do homem pelo homem; enfim, pela 
defesa dos menos favorecidos economicamente. Também, 
ao tempo em que prima pela probidade administrativa, deve 
atenção - qualitativa - na simples orientação jurídica do “seu 
Zé e dona Maria” em sua comarca; ser – constitucionalmen-
te – fiscal da lei não é argumento meramente teórico, e sim 
prático; fazer justiça é a energia que nos move diariamente; 
por vezes, com empecilhos; por vezes, desgastante; mas, 
certamente, honrosa. 

Ano XXII - Nº 70 - Janeiro de 2019 - www.ampeb.org.br 29



Capa

Tribunal do Júri
Por Jader 
Santos Alves
Promotor da 7ª 
Promotoria de Justiça 
de Simões Filho

O Tribunal do Júri está 
previsto na Constitui-
ção Federal em seu 
artigo 5º, como direito 
fundamental, quando 
trata de crimes do-
losos contra vida. A 

atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri deve, ao 
mesmo tempo, promover a acusação contra aquele que pra-
ticou um crime intencional contra a vida, e garantir ao acu-
sado seus direitos fundamentais, seu direito de defesa, de 
tratamento digno, porque esse é o perfil que a CF traça do 
MP, um órgão agente, proativo, na defesa dos interesses da 
sociedade, das vítimas de crimes, mas, ao mesmo tempo, 
com muita responsabilidade, que faz uma acusação sempre 
lastreada em provas e que só acusa quando tem convicção 
de que aquela pessoa praticou o crime. Mesmo em relação 
aos que cometeram o delito, o MP deve atuar de forma res-
ponsável, dentro dos limites legais, éticos, sempre com base 
em provas e resguardando os direitos fundamentais. Este é 
o perfil de um MP equilibrado que deve nortear a instituição, 
os promotores que atuam no processo penal, inclusive no 
Tribunal do Júri. 

Crimes Cibernéticos
Por Dario José Kist
Promotor da 2ª 
Promotoria de Justiça 
de Entre Rios

Frutos do recente de-
senvolvimento e popu-
larização da internet, 
os cibercrimes são 
uma realidade cada 
vez mais presente na 
vida das pessoas e da 
sociedade em geral. 
Desde o acesso in-

devido a sistema informático alheio, passando pelas ciber-

fraudes, as extorsões virtuais, o uso das redes sociais para 
a disseminação de mensagens ofensivas à honra, de ódio 
racial e ameaças, até chegar à pedo-pornografia infanto-ju-
venil, essa forma de criminalidade é cada vez mais sentida, 
causando danos intensos, tanto para as vítimas diretamente 
atingidas como para a sociedade em geral.
O Ministério Público, como garante dos interesses sociais 
e coletivos, é demandado na mesma intensidade e frequ-
ência dessa criminalidade para dar conta da sua preven-
ção e repressão. Para ter condições de exercer essa tutela, 
tem adotado uma série de providências e medidas, como 
a instituição de núcleos especializados no combate aos ci-
bercrimes, como é o caso do Nucciber do MP da Bahia, 
vocacionado a assessorar todos os Promotores de Justiça 
nessas questões. Também tem realizado diversas ativida-
des de formação, destinadas à qualificação dos Promotores, 
tudo na perspectiva de permitir que o Ministério Público dê 
respostas adequadas.

Probidade Administrativa 
Por Adriano Marcus 
Brito de Assis
Promotor do Grupo 
Especial de Defesa 
do Patrimônio Público 
e da Moralidade 
Administrativa (Gepam)

A defesa do patri-
mônio público foi 
uma das preocu-
pações essenciais 
demonstradas pelo 
constituinte de 1988. 

Através do estabelecimento de vários princípios, im-
plícitos e explícitos, e de regras específicas sobre o 
tema, criou-se um verdadeiro microssistema jurídi 
co-constitucional de proteção do erário. Um dos principais 
princípios constitucionais desse microssistema é o da pro-
bidade administrativa, que teve na Lei n. 8.429/1992, a Lei 
de Improbidade Administrativa, a sua principal expressão. 
Outras leis posteriores são a Lei de Acesso à Informação e 
a Lei Anticorrupção. É nesse contexto, no qual também se 
incrementaram as exigências cidadãs de governo honesto e 
eficiente, que se eleva o papel do MP. Nesse sentido, a exis-
tência do Gepam responde à necessidade de atuação mais 
articulada e despersonalizada em uma área tão sensível, 
onde são frequentes as reações de agentes econômicos e 
políticos interessados em fragilizar o desempenho institu-
cional eficaz e independente. Fo
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Saúde
Por Rogério Luis 
Gomes de Queiroz 
Coordenador do 
Centro de Apoio 
Operacional de Defesa 
da Saúde – Cesau

A Constituição Fede-
ral de 1988 introduz 
uma série de novos 
direitos, dentre eles, 
o direito universal à 

saúde. Antes dela não existia o direito à saúde tal qual exis-
te hoje. O SUS também era inexistente, ele é introduzido 
no nosso ordenamento pela CF e regulamentado posterior-
mente pela Lei n° 8.080 de 19/09/1990.
As pessoas tinham direito apenas a serviços. Aquelas que 
tinham carteira assinada, que estavam no mercado formal 
de trabalho representavam apenas 1/3 das pessoas. As de-
mais eram dependentes de serviços assistenciais de insti-

tuições filantrópicas, de hospitais universitários, de alguns 
parcos serviços públicos que eram oferecidos, mais como 
um favor do poder público aos seus cidadãos do que como 
um direito. Portanto, a Constituição estabelece, no seu Ar-
tigo 196, que saúde é direito de todos e dever do estado. 
Em relação ao Ministério Público, no art. 129, que trata de 
suas funções institucionais, o inciso segundo estatui que é 
função institucional do MP zelar pelo efetivo respeito dos 
poderes públicos e do serviço de relevância pública aos direi-
tos assegurados nesta Constituição. O artigo 197 afirma que 
são de relevância pública as ações e serviços de saúde. 

Nesses dois dispositivos (art.129 e art. 197) é feito um link 
entre as funções institucionais do MP e o dever de zelar 
pelos direitos dos usuários das ações e serviços de saúde 
que são reconhecidos pela Carta Magna como de relevân-
cia pública. Alias, é a única vez em que a Constituição fala 
ser de relevância pública um determinado serviço. Apenas 
as ações do serviço público de saúde são expressamente 
tradadas na CF como de relevância pública. Isso faz um link 
entre os dois dispositivos e termina por atribuir ao MP o 
dever de zelar pelos direitos assegurados na CF no que diz 
respeito às ações e serviços de saúde.

Combate ao crime organizado 
e à corrupção 
Por Promotores de Justiça do GAECO-MP/BA
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Meira, Leandro Marques Meira, 
Adalto Araujo Silva Júnior, Fernando Antônio Madureira Lucena, 
Lolita Lessa Mota Barbosa 

Nos últimos anos, o trabalho do Ministério Público Brasilei-
ro no combate ao crime organizado e aos crimes de “cor-
rupção” vem provocando uma radical e (anteriormente) 
inimaginável mudança de paradigmas na sociedade brasi-
leira. Tal revolução, no entanto, somente se tornou possível 
em virtude do poder investigatório conferido implicitamen-
te ao Ministério Público pela Constituição Federal de 1988, 
como decorrência, principalmente, das funções atribuídas 
ao Parquet no seu art. 129, notadamente, a titularidade da 
ação penal pública, o controle externo da atividade policial 
e do poder de requisição de diligências e de inquéritos po-
liciais.

No campo do combate à macrocriminalidade, outros diplo-
mas legais de enorme importância se seguiram à Carta de 
1988, com destaque para a Lei 9.613/1998, que disciplinou 
os crimes de “lavagem de capitais” e a Lei 12.850/2013, 
que definiu o conceito de organização criminosa, regulan-
do a investigação criminal e meios especiais de obtenção 
de provas, tal como a “colaboração premiada”, instrumento 
extremamente eficaz para o conhecimento das estruturas 
e mecanismos internos de grupos criminosos, permitindo 

um melhor enfrentamento dos mesmos.

Já nessa mesma trilha, em 2006, através da Resolução nº 
04/2006 do Colégio de Procuradores de Justiça do Mi-
nistério Público da Bahia, foi criado o Grupo de Atuação 
Especial de Combate às Organizações Criminosas e de 
Investigações Criminais – GAECO, por onde passaram di-
versos e valorosos colegas do Ministério Público da Bahia. 
O GAECO, desde sua criação, vem contando com a cora-
gem, a devoção e o empenho dos seus membros no de-
senvolvimento de investigações complexas próprias ou em 
parcerias com colegas do interior. Nos últimos anos pode-
mos destacar algumas investigações que desaguaram em 
importantes operações  de combate ao crime organizado 
e à “corrupção”, tais como a “Operação Leopoldo”, que in-
vestigou corrupção praticada por ex-desembargadores do 
TJBA, a “Operação Carro Fantasma”, que apurou fraudes 
praticadas contra a administração pública em Remanso, a 
“Operação Último Tango”, que desmantelou esquema de 
corrupção na Câmara de Vereadores de Correntina, a re-
cente “Operação Pityocampa”, que desarticulou uma orga-
nização criminosa que desviava milhões de reais destina-
dos à saúde em Feira de Santana, além de tantas outras, 
como as já conhecidas Operações “Citrus” e “Adsumus” 
(esta última com participação do GAECO em algumas de 
suas fases).

Apesar dos grandes desafios que se apresentam,  o GA-
ECO acredita no protagonismo do Ministério Público como 
peça fundamental e indispensável para o enfrentamento 
dessas perigosas formas estruturadas de criminalidade.
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Meio Ambiente
Por Julimar 
Barreto Ferreira
Promotor da 1ª 
Promotoria de 
Justiça de Santo 
Antônio de Jesus

Com a Constituição 
Federal, sem dúvida, o 
Ministério Público saiu 
fortalecido. Teve um 
capítulo todo especial 
para tratar da Institui-
ção. As leis especiais 

que derivaram posteriormente da CF também ajudaram 
muito o MP a desenvolver esse papel preponderante na 

questão dos direitos coletivos, sobretudo. 

Na área ambiental o MP tem ganhado destaque porque é o 
órgão que efetivamente tem ingressado com as ações civis 
públicas em defesa do meio ambiente. Mais até do que os 
órgãos ambientais do que o Ibama, Inema e tantos outros. 
O MP se torna o baluarte desta questão ambiental. Em defe-
sa, em última análise, da sociedade, porque o meio ambien-
te, sem dúvida alguma, pertence ao coletivo, a todos nós e o 
MP tem sido referência na sociedade nessa defesa. 

A gente tem que lutar para fortalecer o MP e ter o apoio da 
sociedade para continuar com essa luta que não é fácil. É 
uma luta espinhosa porque você lida com grandes poderios 
políticos e econômicos que não enxergam que a defesa do 
meio ambiente também é uma defesa da economia. O de-
safio é mostrar isso, evidenciar que, se você protege o meio 
ambiente, protege a economia também.

Direito do consumidor
Por Solon Dias 
da Rocha Filho
Promotor da 1ª 
Promotoria de Justiça 
do Consumidor 
de Salvador

A defesa do consumi-
dor é um reclame de 
todo estado republi-
cano moderno. É uma 
legislação que visa 
amparar o consumi-
dor frente aos grandes 

oligopólios do consumo de massa. Na Constituição Federal 
o direito do consumidor está na nobre galeria dos direitos 
fundamentais, no art. 5°. Em outra passagem ele aparece 
como princípio conformador da ordem econômica, de cará-
ter mais coletivo. Todo processo econômico tem a defesa do 
consumidor como princípio básico. 

Nas disposições transitórias, o legislador impôs ao legis-
lador ordinário a elaboração de um código de defesa do 
consumidor. Esse código trouxe inúmeras inovações como 
inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva dos 
danos, desconsideração da pessoa jurídica, entre outras. E 
creditou ao MP a defesa dos direitos coletivos e difusos. 

Dentre os legitimados para pugnar direito difusos, o MP en-
cabeça a lista. Isso porque o MP está constitucionalmente 
vocacionado à tarefa coletiva. O MP instaura inquérito civil, 
faz investigação criminal e vai para a ação civil podendo for-
mular um TAC, mas se nada disso conseguir êxito, ingressa 
com uma ação criminal ou civil.

A primeira promotoria do consumidor tem atribuições crimi-
nais. O que nós vemos demais é a inserção de produtos im-
próprios para o consumo no mercado de consumo, notada-
mente alimentos e medicamentos. É muito comum vermos 
supermercados vendendo produtos deteriorados, produtos 
com prazo de validade vencido. Vemos ainda medicamentos 
em farmácias muitas vezes proibidos de circulação, sem re-
gulamentação, acondicionados de forma inadequada. 

Temos também forte atuação na questão da defesa do di-
reito intelectual. Obras pirateadas retiram do autor o seu 
direito de propriedade, mas desnudam o consumidor de 
suas garantias, pois não pagam tributo, captam mão de obra 
clandestina e ninguém sabe como o dinheiro é reinvestido, 
cria-se quase um estado paralelo.’

Atuamos também na inserção de combustíveis automotivos 
fora das especificações legais. A atuação se dá junto aos 
postos, não só na questão da precificação, mas para garan-
tir a idoneidade do combustível e da questão metrológica 
dos postos.
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Direitos Humanos

Por Nadja 
Brito Bastos
CAODH - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos

Aos 30 anos da Constituição é importante que o Ministé-
rio Público reafirme o seu desempenho no cumprimento 
de seu papel de natureza essencial à justiça: “O Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função ju-
risdicional do Estado, incumbindo- lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis ( art. 127, caput).

Quando nos remetemos aos Direitos Humanos no contexto 
posto, defrontamo-nos com a linha tênue de diferenciação 
em relação aos Direitos Fundamentais, estando estes últi-
mos positivados no Art. 5º da Constituição de forma mais 
concentrada, mas também contemplados ao longo do texto 
Constitucional. Os Direitos Humanos, positivados ainda, em 
estatutos de grande relevância, como o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência.

Em que pese terem os Direitos Humanos caráter supra-
nacional, “independentemente de sua vinculação com de-
terminada ordem constitucional”, conforme leciona Ingo 
Wolfgang Sarlet, em grande medida ainda reclamam forte 
mobilização social e institucional para afirmação e garantia, 
bem como a necessidade de vigilância intransigente e luta 
permanente para concretização dos referidos direitos. 

É nessa perspectiva que reside grande parte das deman-
das de intervenção do Ministério Público, seja em matérias 
atinentes à pessoa com deficiência, idosos, aos direitos das 
mulheres, da população LGBT, no enfrentamento ao racis-
mo, à intolerância religiosa, na concretização de direitos 
das pessoas em situação de rua, entre tantos outros grupos 
de vulnerabilidade, exigindo posturas e ações positivas do 
MP junto ao poder público para implementação de políticas 
públicas correspondentes, indo a atribuição além, como a 
formulação de projetos fortalecendo uma postura de cons-
cientização preventiva.

Combate ao racismo
Por Lívia Maria 
Santana e 
Sant´Anna Vaz
Coordenadora do 
Grupo de Atuação 
Especial em Defesa 
da Mulher (GEDEM) 
e  Coordenadora do 
Grupo de Atuação 
Especial de Proteção 
Dos Direitos 
Humanos e Combate 
à Discriminação 
(GEDHDIS)

A Constituição Federal de 1988, conhecida como constituição 
cidadã, traz grandes avanços no que se refere ao combate 
ao racismo e a promoção da igualdade racial no Brasil. Em 
verdade, na época da Assembleia Constituinte, o movimen-
to negro organizado teve condições de efetivar conquistas 
importantes nessas temáticas. Muitas pessoas pensam que 
a CF de 1988 se limita a prever o crime de racismo como 

sendo um crime imprescritível e inafiançável, mas na verda-
de, ela traz todo um microssistema antirracista e também de 
promoção da igualdade racial. 

No art. 4º a gente já a tem a previsão de um princípio mui-
to importante: o princípio do repúdio ao racismo, que rege 
o Brasil nas suas relações internacionais. Se esse princí-
pio rege o país nas suas relações com outros países, deve 
também ser aplicado na interpretação do texto constitucional 
como um sistema. 

Como a CF traz o repúdio ao racismo e a previsão específica 
de criminalização do racismo, não deixa para o legislador 
ordinário resolver isso, já se antecipa para garantir que, de 
fato, esse repúdio ao racismo seja refletido também na lei 
infraconstitucional. 

É a primeira constituição brasileira a consagrar um princi-
pio da igualdade material. Este não se contenta com a mera 
declaração ou afirmação de que todos são iguais perante a 
lei. A partir dele se busca uma igualdade fática entre as pes-
soas. Efetivar a igualdade onde na prática se percebe que a 
desigualdade ainda é gritante, trazendo hierarquia entre as 
pessoas. 
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No Brasil nós temos dados oficiais que demonstram que o 
fator raça, a questão racial, ainda configura-se como um fator 
que traz obstáculos severos para as pessoas acessarem, go-
zarem, com igualdade, dos direitos fundamentais. Enquanto 
isso ocorrer, enquanto a raça for um fator de obstáculo, para 
acesso aos direitos fundamentais, tão essenciais e importan-
tes como educação, saúde, moradia, o direito precisa pautar 
a questão racial e o estado terá obrigação de continuar com 
essa pauta para promover igualdade de oportunidades para 
todas as pessoas. É necessário que isso seja dito por que 
ainda se tem uma ideia equivocada de que o mero combate 
ao racismo pode mudar essa realidade de desigualdade racial 
no país. Mas já se percebeu na seara do direito que não basta 
combater o racismo. 

Em termos criminais, temos duas legislações importantes no 
combate ao racismo.  A Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989, 
que vem meses depois da CF de 1988, define os crimes de 
racismo, aqueles referentes a crimes de preconceito, de dis-
criminação de raça e cor. E depois houve alteração legislativa 
para incluir outros fatores como religião, condição do defi-
ciente físico e dos idosos, etc.

Temos também o código penal, em especial no art. 140, pa-
rágrafo terceiro, que traz o crime de injúria qualificada, que 
pode ser tanto pela questão da raça, cor ou religião. O racismo 
religioso, a intolerância religiosa, que se destina de uma ma-
neira mais contundente as religiões afrobrasileiras também é 
outro tema importante nesta área.

A gente tem essa dupla (lei 7716 e o código penal) para com-
bater a prática do racismo, mas nós sabemos que isso por si 
só não é suficiente. Criminalizar uma conduta não faz com 
que ela deixe de existir. E não faz com que o racismo que é 
tão estruturante das relações no Brasil deixe de produzir os 
efeitos de desigualdade racial que nós vemos na prática.
O próprio STF também vem entendendo, em decisões mui-
to importantes, que a CF traz um mandamento de igualdade. 
E este mandamento, quando se fala em termos raciais, no 
Brasil, traz a necessidade de medidas especiais para garantir 

igualdade de oportunidades para a população negra. O Brasil é 
o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Teve quase 400 
anos do sistema escravocrata e nós não conseguimos ainda de-
belar os efeitos perversos que esse sistema nos trouxe.

O STF já decidiu, por unanimidade, em duas ocasiões. A DPF 
186 decidiu pela constitucionalidade das cotas raciais nas uni-
versidades públicas brasileiras. Mais recentemente, a ADC 41 
que decidiu pela constitucionalidade das cotas raciais para 
acesso ao serviço público, em concursos públicos. 
O combate ao racismo é muito importante. Nós não chegamos 
ainda a conseguir efetivar de uma maneira mais contunden-
te essa legislação que combate o racismo porque nós sabe-
mos que há muitos gargalos e obstáculos para essas pessoas 
acessarem o sistema de Justiça para denunciar casos de ra-
cismo, registrar boletim de ocorrência, para que esses casos 
sejam tipificados corretamente e que haja a devida punição. 
Mas para, além disso, é importante que se diga que promo-
ver a igualdade racial deve ser uma meta em conjunto com o 
combate ao racismo.

O Ministério Público enquanto instituição vocacionada cons-
titucionalmente à defesa do estado democrático de direito 
recebe essa missão fundamental de promover a igualdade 
racial. Não há de se falar numa democracia ou na busca por 
uma verdadeira democracia se não há igualdade entre as pes-
soas de diferentes raças, se as instituições públicas e priva-
das não refletem a diversidade racial, cultural, étnica da nossa 
população.

O MP como agente político e agente impulsionador também 
de políticas públicas para efetivar sua missão constitucional 
precisa, tanto internamente, trabalhar no combate ao racis-
mo institucional, mas também precisa, na sua perspectiva de 
guardião da cidadania, buscar uma atuação firme do combate 
ao racismo e na promoção da igualdade racial no Brasil.

Fundações 
Por Luciana Maia
Promotora de Justiça da 17ª 
Promotoria de Feira de Santana
Promotoria de Justiça 
Cível e de Fiscalização de 
Fundações e Terceiro Setor

A atuação do Ministério públi-
co na área de Fiscalização de 
Fundações e Terceiro Setor, 

denominação atualmente definida pelo Colégio de Procura-
dores, se reveste de grande importância, abrangendo inte-
resse público, estando inserida entre aquelas previstas na 
Constituição Federal, em seu art. 127, atuação do Ministério 
Público, constituindo na função institucional de proteger o 
patrimônio público e social, exigindo dos poderes públicos o 
efetivo respeito aos direitos assegurados no art. 129, inciso 
II, da Constituição Federal. 

O regulamento legal e institucional determinativo das atri-
buições afetas ao Ministério Público,  está contido no  Códi-
go Civil, ( arts 62/69), Código de Processo Civil/2015 ( arts 
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764/765 ),  ato institucional nº 003 /2006,  Decreto-Lei n° 
41/1966, combinados com  outros diplomas normativos e 
decisões jurisprudenciais.

O crescimento e a importância do Terceiro Setor na or-
dem social e política, como instrumento de mobilização 
de um expressivo volume de recursos humanos e mate-
riais, que impulsiona e fomenta o desenvolvimento social, 
constituído pelas organizações da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, e, em especial, pelas fundações de direito pri-
vado, muitas destas exercendo as suas funções através de 
parcerias com o poder público, fundamenta uma análise 
pelo Ministério Público sobre o seu papel na fiscalização 
destas entidades.

Desta forma, São realizadas ações relativas ao acompa-
nhamento das fundações e  as associações que recebem 
verbas púbicas, realizando, ainda,   reuniões, expedição de 
recomendações às entidades para que  cumpram dever de  
informações aos cidadãos relativamente à destinação das 
verbas públicas recebidas, conforme a Lei de acesso à In-
formação,  através da divulgação dos convênios firmados 

com o poder público e cumprimento destes no site ou na 
sede da entidade.

Entendemos ser necessária uma ação mais efetiva do Mi-
nistério Público em relação a estas entidades, cujo cresci-
mento ocorreu de forma vertiginosa nas últimas décadas, 
realizando políticas públicas em parceria com os governos, 
federal, estadual e municipal. 

Ações poderão ser feitas de forma articulada com as de-
mais promotorias, vez que, em geral as fundações e asso-
ciações têm o objetivo de prestar educação e assistência, 
sendo beneficiários, criança, adolescentes, idosos, cujas 
atividades são fiscalizadas pelas respectivas promotorias, 
sendo cabível a interlocução para um objetivo comum.

É fundamental que se promova um aumento no quadro de 
profissionais da área contábil, para que se possa obter os 
respectivos pareceres técnicos, tão necessários à análise 
das prestações de contas, forma mais célere e com maior 
abrangência e eficácia.

ELEITORAL
Por Ana Paula 
Bacellar Bittencourt
Promotora eleitoral/
Salvador/ 9ª. Zona

A Lei Complementar 
75/93, no seu art. 72, 
estabelece ser de com-
petência do Ministério 
Público Federal exercer, 
no que couber, junto à 
Justiça Eleitoral, as fun-
ções do Ministério Pú-

blico, atuando em todas as fases e instâncias do processo 
eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria. O 
Procurador-Geral da República exerce a função de Procu-
rador-Geral Eleitoral perante o Tribunal Superior Eleitoral e 
indica membros para atuarem no TSE e nos Tribunais Re-
gionais Eleitorais (Procuradores Regionais, que chefiam o 
Ministério Público Eleitoral nos estados).

A atuação do Ministério Público na Justiça Eleitoral é deve-
ras relevante, servindo para garantir a lisura e a legitimidade 
no processo eleitoral, a igualdade de oportunidade entre os 
candidatos e os partidos políticos e a punição dos ilícitos 
eleitorais.

O art. 127 da CF respalda a atuação ministerial, espancan-
do quaisquer alegações em contrário. Também dispomos 
de diversos outros diplomas legislativos, tais como a Lei n. 
4.737/65 (Código Eleitoral) LC 64/90 (Lei de Inelegibilida-
de), Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e Resoluções editadas 
pelo TSE.

Nessa ambiência, o MPE tem legitimidade para ajuizar di-
versas ações, como ação de investigação judicial eleitoral 
(AIJE), representação por conduta vedada, ação de impug-
nação ao registro de candidatura, representação por propa-
ganda eleitoral irregular, ações penais por crimes eleitorais, 
também recurso contra a diplomação.

Para exemplificar essa atuação, ingressei com requerimen-
to de medida no exercício do poder de polícia para retirada 
dos adesivos de um partido político, que foram afixados nos 
ônibus da frota do Município de Salvador, nos dias que ante-
cederam a realização do segundo turno das Eleições/2018, 
fato de grande repercussão, o que foi deferido pela Juíza da 
9ª Zona Eleitoral de Salvador, por se constituir conduta proi-
bida pelo art. 14 da Resolução TSE n. 23.551/2017.

O que nos pauta e conduz é a defesa da ordem jurídica e do 
regime democrático, o que é vital para um processo eleitoral 
regular e justo, que visa o pleno exercício da democracia. 
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Neste ano, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
promoveu o projeto Diálogo Cidadão, com o intuito de relem-
brar a história do Ministério Público na Constituinte. Nas três 
edições do evento, realizadas em 13/09, 23/08 e 20/11 de 
2018, houve relato da história do Ministério Público brasileiro 
e a sua inclusão na Constituição Federal de 1988. 

Participaram dos debates o ex-presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Nelson Jobim, atual deputado estadual no Rio 
Grande do Sul e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen 
Pinheiro, que foi peça de destaque na Constituinte; a presidente 
do CNMP, Raquel Dodge, o subprocurador-geral da República 
aposentado e ex-procurador-geral da República Aristides Jun-
queira, e o procurador de Justiça aposentado do Ministério Pú-

blico do Estado de São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho.

O conselheiro do CNMP e presidente do Comitê Gestor do 
Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Mi-
nistério Público (Coplaname), Marcelo Weitzel, respondeu a 
algumas perguntas da Ampeb sobre o tema.

O evento “Diálogo Cidadão – 30 anos da Constituição: o Mi-
nistério Público na Constituinte” trouxe importantes nomes 
da Constituinte. O senhor destacaria algumas passagens 
que despertaram especial atenção nas exposições? 

A vibração dos expositores, a emoção com que trataram o 
tema tanto em sua passagem histórica como em cotejo com 

As articulações para a Assembleia Nacional Constituinte 
começaram anteriormente à promulgação da carta 
magna. Um importante documento com as pretensões 
constitucionais para o Ministério Público foi formulado anos 
antes da Constituinte: a Carta de Curitiba, que foi o resultado 
da união de esforços de membros do MP do Brasil em torno 
de um objetivo comum.

Em 1985, foi enviado aos promotores de Justiça questionário 
elaborado pela CONAMP sobre a posição constitucional que 
deveria ser tomada pelo MP em tempos de constituinte. Uma 

comissão da CONAMP uniu as respostas a esse questionário 
ao resultado dos trabalhos do VI Congresso Nacional do 
MP, realizado em São Paulo, em 1985 e, no 1º Encontro 
Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes 
de Associações de Ministério Público, Curitiba, Paraná, 
foi aprovada a Carta de Curitiba, contendo as principais 
aspirações do MP para a ANC.

Com informações do Artigo “A Carta de Curitiba e a 
Constituinte, de Hugo Nigro Mazzilli, promotor de Justiça.

Carta de Curitiba

Diálogo Cidadão
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o Ministério Público atual.  Poderia falar ainda na garra de-
monstrada por eles naquele período, vinham na base da co-
tização das passagens, dividiam quartos de hotéis (simples), 
às vezes pernoitavam no próprio Congresso Nacional. Havia 
também um sentido de harmonia com as ideias e até mesmo 
muita tolerância com posicionamentos diversos. Mas todos 
detinham a concepção daquele momento histórico e da cons-
trução e apresentação de teses que deveriam prevalecer.

O senhor considera que tem havido movimento para relativizar 
temas importantes contemplados na Constituição de 1988?

Não chegaria a afirmar a existência de um movimento, mas 
sim, alguns posicionamentos aqui e ali nesse sentido.  Por 
outro lado, após trinta anos de Constituição, há mudanças 
visíveis na estrutura político/social do país e por vezes a ex-
pectativa de mudanças constitucionais que venham a acom-
panhar essas mudanças. Ocorre que essas propostas de 
mudança que sempre são lembradas ora para defender a 
sua implantação, ora para criticar a sua implantação, por 
vezes vem acompanhadas de propostas que visam relativi-
zar alguns temas em contrastes com muitas sugestões que 
pretendem valorizar esses direitos só que em outras circuns-
tâncias.

Como o senhor vê a ideia plantada por alguns de uma nova 
constituinte?

Isso tomou certo impulso quando da última disputa eleitoral 
em que se deteve em alguns momentos do debate, como algo 
importante para futuras administrações frente ao atual Pacto 
Federativo e quadro político partidário, mas foi logo abando-
nado e negado pelos candidatos à Presidência da República.  
Hoje, é algo praticamente sem espaço para discussões.

Dentre as reformas à CF, o senhor destaca alguma como 
muito relevante?

A inserção dos direitos individuais logo no início da Constitui-
ção, art. 5º, que detém um efeito simbólico importantíssimo 
hoje ainda, serviu como parâmetro para o legislador consti-
tuinte quando das discussões sobre os demais institutos e 
também, como grande inovação a elevação a “status” cons-
titucional e suas prerrogativas e missões ali elencadas pelas 
Constituição.  Se o MP vinha em uma ascendente em termos 
de arcabouço jurídico, digamos assim, vide LC 40, sem dúvi-
da que nova consolidação e impulso teve com as disposições 
constitucionais.

A Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério 
Público (CPAMP) do CNMP, hoje presidida pelo senhor, 
tem observado a violação de quais prerrogativas dos mem-
bros do MP em especial? De que forma as prerrogativas 
previstas na CF fortalecem a atuação do MP?

A mais evidente e que ultimamente tem sido observado uma 
certe elevação na quantidade de ocorrências, é da ameaça a 
Membros do MP, independentemente do grau dessas amea-
ças. 

Quanto a segunda parte da indagação, diria que a manuten-
ção das prerrogativas vão além de uma análise corporativa, 
em que se busca apenas o direito do Membro do MP, mas 
sim, são uma garantia a sociedade, ao pleno exercício por 
parte do integrante da carreira do MP, segurança que sua 
atividade fim poderá ser exercida sem embaraços, podendo 
conferir ao Membro do MP segurança para recebimento de 
demandas por parte da população, bem como, atuação pre-
ventiva ou resolutiva em sua plena capacidade de atuação.
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Folha dos Aposentados
TJ-BA nega 
provimento ao agravo 
interposto contra 
liminar que garantia a 
manutenção da folha 
no âmbito do MP-BA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-
BA) julgou, no final de setembro, 
o Agravo de Instrumento contra 

liminar que manteve o processamento 
da folha de pagamento dos aposentados 
no âmbito do Ministério Público do 
Estado da Bahia.

Por unanimidade, foi negado o 
provimento ao agravo interposto 
contra liminar da 8ª Vara da Fazenda 
Pública que acolheu o pedido da AMPEB no Mandado de 
Segurança impetrado, em 2017, contra a SUPREV para que 
fossem suspensos atos que visavam migrar o processamento e 
elaboração da folha de pagamento dos membros aposentados 
do MP-BA. A decisão teve parecer favorável do MP em segundo 
grau. A presidente da Ampeb, Janina Schuenck, e o advogado da 
entidade, Manoel Pinto, estiveram presentes para acompanhar o 
julgamento.

Histórico – Em meados do ano passado, diante da iminência 
de migração do processamento da folha de pagamento dos 
aposentados do Ministério Público baiano para o Poder Executivo, 
a Ampeb tomou uma série de providências para evitar que o fato 
fosse concretizado.

Após a manifestação do Colégio de Procuradores de Justiça do 
MP baiano contrária à migração, em sessão de 12/06/2017, a 
Associação de Classe interpôs Mandado de Segurança contra ato 
do Superintendente da SUPREV, que tramita perante a 8 Vara da 
Fazenda Pública.

No mesmo período, a Ampeb ingressou com Mandado de 

Segurança preventivo no TJ, para evitar que a Procuradoria 
Geral migrasse os dados. Em 04/07, foi deferida a liminar no MS 
impetrado pela Associação do Ministério Público do Estado da 
Bahia (Ampeb), no Tribunal de Justiça, para que a Procuradoria 
Geral de Justiça do MP-BA não enviasse os 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.

A mudança da gestão da folha dos aposentados viola 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. O que se pretende é a 
manutenção da elaboração da folha de pagamento dos ativos e 
inativos e concessão de aposentadoria dos membros no âmbito do 
MP da Bahia, permanecendo a Superintendência da Previdência 
(SUPREV) com a gestão contábil e orçamentária, que envolve os 
fatores de fluxo de caixa, elaboração e controle de orçamento.
Foram apresentados embargos e a Ampeb apresentou 
contrarrazões. 
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Novas funcionalidades 
deixam APP da Ampeb 

mais interativo

Nesta funcionalidade é possível visualizar as novidades / notícias / 
promoções dos diversos parceiros da Ampeb.

Após alguns meses do lançamento de seu aplicativo, a Ampeb 
inovou ainda mais a ferramenta para facilitar a comunicação entre 
os associados. 

Veja quais são as novas funcionalidades e aproveite!

Agora o associado pode visualizar os convênios mais 
próximos. Basta ativar a sua localização ativada no aparelho 
e procurar os convênios desejados. O APP vai mostrar as 

parcerias mais próximas. O associado poderá manipular o 
mapa para definir rota para chegar no convênio.

Convênios no mapa – Google Maps:

Carteira Virtual do Associado e Dependentes:
Foi criada a funcionalidade para 
exibição de carteira virtual da AMPEB 
contendo alguns dados do associado 
que demonstram seu vínculo com a 
associação. Na carteira há o QRCODE 
no verso para validação no Portal da 
AMPEB após a leitura por aplicativos 
diversos, incluindo os parceiros 

conveniados. Para visualizar o 
QRCODE, basta o usuário clicar na 
carteira.  
Informações que são exibidas na 
Carteira Virtual do Associado: Foto, 
Nome completo, Data de Nascimento, 
CPF, Matrícula, Dependentes, Data de 
inscrição do associado na AMPEB; 

Outra novidade 
do aplicativo é a 
pesquisa e catálogo 
de associados. Esta funcionalidade viabiliza a pesquisa 
e exibição de alguns dados de associados ativos da 
AMPEB. Entre as informações do associado, serão 
exibidas as datas de aniversário, e-mail, ingresso no 
MP-BA, entre outras.

Entre as funcionalidades criadas recentemente pela Ampeb para 
melhorar o aplicativo, há uma que permite a visualização de alguns 
documentos de forma individualizada. O associado pode gerar, a 
qualquer hora, a Declaração de Associado AMPEB para fins de 
convênio, por exemplo, e, anualmente, será disponibilizado o informe 
de rendimentos de Plano de Saúde Sul América. 

Documentos 
dos associados:

Promoções de conveniados:

Pesquisa 
e Catálogo 

de Associados:
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Nos dias 25 e 26 de julho, o 
presidente em exercício da 
Ampeb, Millen Castro, e alguns 

aposentados visitaram membros do 
Colégio de Procuradores de Justiça 
do Ministério Público do Estado da 
Bahia sobre a PAE dos aposentados. 
Os presentes, a maioria com mais de 
80 anos, pleitearam providências para 
tratamento adequado da matéria. 
Segundo dados informados pelo 
MPBA no PCA do CNMP em 2015, 
havia 146 aposentados nesta situação de desprestígio por 
parte do MPBA, muitos dos quais já faleceram atualmente, 
pois apenas 63 constam no cadastro de associados titulares 
da Associação. “A Ampeb continuará batalhando até obter-
mos o justo resultado do respeito a quem tanto contribuiu 
para sermos o que somos como MP”, disse Castro.

Estavam presentes, no encontro de 25/07, os associados 
aposentados Angélica Maria Filgueiras da Fonseca, Arnaldo 
Novis, Helena Nascimento, Pedro Pondé e Renato do Espírito 
Santo. No dia 26, participaram das visitas Ana Dalva Queiroz, 
Maria Consuelo Sampaio e Marilúcia Cotrim.

PAE dos Aposentados
CNMP não acolhe pedido da PGJ para arquivamento da Reclamação

A Ampeb continua acompanhando o andamento do processo 
referente à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) dos 
aposentados do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Em setembro deste ano, o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) não acolheu o pedido de arquivamento, feito pela 
Procuradoria Geral de Justiça do MP da Bahia, da Reclamação 

sobre o pagamento da PAE aos aposentados e pensionistas.  

No despacho, o relator da PAE dos Aposentados afirmou a 
necessidade de continuidade da Reclamação para acompa-
nhamento do cumprimento da obrigação, determinando sua 

Ampeb discute situação da PAE dos Aposentados 
com procuradores de Justiça 
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A presidente da Ampeb, Janina 
Schuenck, acompanhou a 
sessão do Órgão Especial do 

Colégio de Procuradores Ministério 
Público do Estado da Bahia na qual 
foi apreciada e aprovada a proposta 
orçamentária anual da Instituição 
para o ano de 2019, a LOA 2019. A 
entidade de classe vem alertando, há 
algum tempo, sobre a necessidade 
do orçamento contemplar as reais 
necessidades da Instituição par a 
que não precise de suplementação 
para despesas ordinárias. 

Em sua sustentação oral, Jani-
na destacou a necessidade de, 
internamente, os membros co-
nhecerem o que foi contemplado 
no orçamento apresentado pela 
Procuradoria de Justiça e ratificou pleitos da entidade de 
classe que, para serem atendidos, pressupõem sua inclu-
são no orçamento.

Entre os pontos salientados, estavam o encaminhamen-
to de projeto de lei para contratação de assessores para 
fazer frente a demanda de trabalho nas promotorias de 
Justiça, além de reavaliação da contrapartida à substitui-
ção exercida. 

Janina defendeu ainda a redução da diferença de entrân-
cia e instância para 5%, como ocorre em mais de 20 Mi-
nistérios Públicos Estaduais. A presidente também lembrou 
que, conforme lei de 2015, o MP-BA financia parcialmente o 
Planserv dos servidores, benefício que poderia ser estendido 
a planos de saúde utilizados pelos membros.

Foi lembrada também por Janina Schuenck a importância 
de a Procuradoria Geral de Justiça implementar formas 
de recompor as perdas salariais, conforme consta no Pla-
no de Gestão 2018/2020.

Dados sobre orçamentos de anos anteriores, quanto à 
perda de participação do MP baiano, foram explanados 
pela promotora de Justiça, que alertou para que o MP, 
como Instituição autônoma, não perca espaço no aporte 
orçamentário, como ocorreu em 2017.
O promotor de Justiça Fábio Velloso, coordenador do SI-
PLAGE, apresentou a proposta aos presentes e respon-
deu aos questionamentos feitos pelos membros do Órgão 
Especial, que aprovou a proposta por unanimidade.
Em meio à elaboração da proposta orçamentária, Am-
peb também reiterou, oficialmente, à PGJ requerimentos 
importantes à classe. No expediente, foram feitas obser-
vações para que o Ministério Público da Bahia não volte 
a perder espaço na receita realizada pelo Estado, bem 
assim foram destacados pleitos que restaram objeto do 
plano de Gestão da Procuradoria Geral 2018-2020, em 
especial aqueles cujo projeto de lei demandam viabilidade 
orçamentária, cuja discussão e inclusão se faz oportu-
na neste momento de análise da Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

Orçamento2019
Ampeb defende pleitos dos associados em sessão sobre o tema

Ano XXII - Nº 70 - Janeiro de 2019 - www.ampeb.org.br 41



Atuação

Proposta de objetivação dos 
critérios de merecimento para 
remoção na carreira é aprovada
O Conselho Superior do Ministério Público do Estado da 

Bahia (CSMPBA) aprovou, no final de outubro, a proposta 
de resolução para aferição de merecimento para fins de 

movimentação na carreira. A proposta apresentada pelo conselheiro 
relator Paulo Marcelo, com contribuições da conselheira Cleonice de 
Souza Lima, recebeu votos favoráveis também das procuradoras de 
Justiça Maria das Graças Souza e Silva e Margareth Pinheiro de 
Souza. 

A Resolução n. 192/2018 foi publicada dia 07 de novembro e 
dispõe sobre os pressupostos, requisitos e critérios objetivos 
para aferição de merecimento nos concursos de remoção e 
promoção. O cerne da proposta consiste numa primeira ava-
liação do merecimento, com a identificação dos candidatos 
aptos a partir dos critérios legais e a identificação daqueles 
que eventualmente não preencham os requisitos e, portanto, 
não estejam aptos à permanecer na disputa. 

Analisado o merecimento, havendo mais de três candidatos 
aptos a compor a lista de merecimento, a escolha se daria 
conforme o artigo 15 e seus parágrafos, desempatando pela 
antiguidade na entrância. Destaca a proposta a observância 
às listas pré-existentes para a formação da lista tríplice. O re-
sultado assim sepulta a Resolução 06/2006 do CNMP, ques-
tionada pela AMPEB e considerada insatisfatória pelo CNMP 
quando da correição na Bahia em 2012.

A Ampeb entende que a Resolução é um divisor de águas por-
que permite ao candidato que não fizer parte da lista de me-
recimento saber exatamente a razão de não ter sido incluído, 

dando a oportunidade de aprimorar seus trabalhos. “A partir 
da resolução 192/2018, não vai mais existir o silêncio ensur-
decedor que existia para aqueles que não sabiam porque não 
tinham obtido voto”, declarou Janina Schuenck, presidente da 
Ampeb.

A promotora de Justiça ainda destacou que outra inovação 
importante é que a resolução disciplina, no momento anterior 
à análise do merecimento pelo Colegiado, o procedimento a 
ser dado quando a Corregedoria se manifestar pelo indefe-
rimento de alguma inscrição. Permite que haja contraditó-
rio, ampla defesa e que a decisão ocorra com conhecimento 
antecipado dos motivos e com a possibilidade de defesa do 
candidato e não haja surpresa apresentada somente no dia 
da sessão. 

Os recursos apresentados contra a Resolução, no final do ano, 
não foram conhecidos pelo Conselho Superior do MP-BA. A 
Resolução está mantida em todos os seus termos, com crité-
rios que permitem diferenciar os candidatos à movimentação 
na carreira. 

Em sessão do Colégio de Procuradores de Justiça realiza-
da dia 11 de dezembro, pela primeira vez houve uma promo-
ção para procurador de Justiça com aplicação da Resolução 
192/2018. O membro do MP da Bahia, Paulo Gomes, que já 
tinha três listas consecutivas, foi escolhido pela procurado-
ra-geral de Justiça e promovido a procurador de Justiça. A 
sessão significou uma afirmação da resolução para avaliação 
dos critérios de merecimento de maneira mais objetiva, den-
tro do MP-BA.

MERECIMENTO: 
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Histórico - A Ampeb vem sinalizando a importância de 
objetivação de tais critérios desde 2014, tema sensível 
à classe, quando apresentou uma minuta de proposta 
como sugestão para início dos debates. Em 15 de de-
zembro de 2015, foi realizada, no auditório do Ministério 
Público, no CAB, Audiência Pública convocada pelo Con-
selho Superior do Ministério Público da Bahia (CSMP) 
com o objetivo de iniciar as discussões a respeito da 
proposta de resolução da Ampeb que pretendia disci-
plinar a objetivação dos critérios de merecimento para 
fins de promoção e remoção no MP. Também foi criado 
e-mail para recebimento de sugestões.

Em sessão ordinária realizada no dia 04/10/16, o Con-
selho Superior do MP-BA acatando, por maioria, a pre-
liminar sugerida pela Corregedoria-Geral, havia decidido 
pela impossibilidade de regulamentar, em ato adminis-
trativo, a objetivação dos critérios de merecimento para 
fins de promoção e remoção no Ministério Público da 
Bahia, sem prévia alteração legislativa.
Deste modo, sem análise do mérito do tema, a Ampeb 
levou a questão ao Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, em fevereiro de 2017, através de Procedimento de 
Controle Administrativo (PCA), n° 1.00085/2017-08. A 
entidade de classe suscitou ao Conselho Nacional apli-
cação imediata da Resolução CNMP 02.2005, em espe-
cial o parágrafo único do seu artigo 4°, a fim de que a 
movimentação na carreira seguisse a escolha do candi-
dato mais antigo, enquanto ausentes critérios objetivos 
para análise do mérito no âmbito do MPBA. 

O PCA, com pedido liminar, alertava ainda para anterior 
requerimento da Ampeb ao CSMP-BA de disponibiliza-
ção aos candidatos não votados da análise de seus tra-
balhos.

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em 
sessão realizada nos dias 07 e 08/08, reconheceu a 
procedência do pedido da Ampeb e determinou que o 

MP-BA fundamentasse todos os processos de remoção 
e promoção, e que o CSMP-BA regulamente os critérios 
objetivos para diferenciação dos candidatos à movimen-
tação na carreira, no prazo de 60 dias, afirmando 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”.

A Procuradora Geral de Justiça do MP-BA, Ediene 
Lousado, recorreu da decisão do CNMP que determi-
nou a regulamentação dos critérios objetivos pelo Con-
selho Superior baiano (CSMP-BA) para diferenciação 
dos candidatos à movimentação na carreira através de 
embargos de declaração com efeitos infringentes, que 
invocaram falta de intimação do MP e, no mérito, sus-
tentavam já existir regulamento administrativo que “se 
apresenta absolutamente consentâneo à norma que lhe 
serve de parâmetro.”

Em sessão do CSMP-BA, realizada no início de setembro 
de 2017, a presidente da Ampeb, Janina Schuenck, des-
tacou que o texto da Resolução 06/2006 apenas repete 
a norma oficial e, assim, não regulamenta os critérios 
para remoção por merecimento, o que dava margem ao 
subjetivismo alargado. “Os critérios de fundamentação 
devem ser prévios, transparentes e públicos”, completou 
a presidente na sessão.

Além disso, a presidente da Associação destacou que 
a decisão do CNMP não foi em desfavor do MP, porque 
nada impôs em prejuízo à Instituição baiana, apenas es-
tabeleceu prazo para que houvesse avanço na elabora-
ção dos critérios norteadores.

No PCA Nº 1.00085/2017-08, a PGJ pediu prorrogação 
de prazo para que fosse aguardado o julgamento pelo 
Colegiado baiano, com o que a Ampeb assentiu. Em ses-
são de 30/10/2018, a Resolução 192/2018 foi aprovada.
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Atuação

Dispõe sobre os pressupostos, requisitos e critérios objetivos 
para a aferição de merecimento dos membros do Ministé-
rio Público do Estado da Bahia nos concursos de remoção 
e promoção.

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais:

Considerando o que disciplina o art. 127, § 2º, da Constituição 
Federal;

Considerando o quanto previsto no art. 61 e incisos da Lei nº 
8.625/93;

Considerando o disposto no art. 109, § 1º, e no art.121, §§ 1º 
e 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;

Considerando a Resolução nº 02, de 21 de novembro de 
2005, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dis-
põe sobre os critérios objetivos e o voto aberto e fundamen-
tado nas promoções e remoções por merecimento de mem-
bros do Ministério Público da União e dos Estados;

Considerando a necessidade de definir os critérios objetivos 
para as promoções e remoções por merecimento dos mem-
bros do Ministério Público;

Considerando a finalidade de assegurar a aplicação dos prin-
cípios de impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade 
e eficiência, por meio de um procedimento transparente de 
apuração e votação;
Considerando a decisão, por maioria, do Conselho Superior 
do Ministério Público no Procedimento Administrativo SIMP 
nº 003.0.125536/2014, em sessão extraordinária realizada 
em 30 de outubro de 2018, fixando critério objetivo para con-
curso de movimentação na carreira,

RESOLVE

Art. 1º - As promoções e remoções por merecimento de 
membros do Ministério Público serão realizadas em sessão 
pública do Conselho Superior do Ministério Público, em vota-
ção nominal, aberta e fundamentada por seus Conselheiros.
Art. 2º - Na indicação da promoção ou remoção por mereci-
mento, o membro do Conselho Superior deverá fundamentar 
o seu voto, segundo os critérios dispostos nesta Resolução.
Art. 3º - O merecimento será apurado e aferido conforme o 
desempenho funcional e por critérios objetivos de produti-
vidade, presteza e assiduidade no exercício das atribuições.

§ 1º - São considerados pressupostos quanto à inscrição do 

candidato para a composição da lista tríplice por merecimen-
to:
a) a observância aos arts. 112, 114, § 2º e 121, § 1º, da Lei 
Complementar nº 11/1996;

b) dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar 
a primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não 
houver com tais requisitos, quem aceite o lugar vago, quando 
poderão concorrer os integrantes da segunda quinta parte da 
lista e, assim, sucessivamente.

§ 2º - Apenas poderão compor a lista os integrantes da mes-
ma quinta parte, não sendo admissível sua recomposição, 
ainda que não alcançado o número de três habilitados à vaga 
dentro do mesmo quinto, vedada a complementação de lista 
por membros de diferentes quintos.

§ 3º - O interstício será apurado entre a data do exercício na 
respectiva entrância e o último dia do prazo de inscrição para 
a promoção ou remoção, fixado no edital.

Art. 4º - Não preenche os requisitos desta Resolução o can-
didato que, concorrendo à vaga por merecimento:
a) tenha sofrido pena disciplinar ou remoção compulsória no 
período de 01 (um) ano anterior à elaboração da lista;
b) tenha sido removido voluntariamente ou por permuta no perí-
odo de 01 (um) ano anterior à elaboração da lista;
c) estiver sob disponibilidade, nos termos dos arts. 139 e 140 
da LC nº 11/1996.

Art. 5º - Encerrado o prazo de inscrições, a lista dos inscritos 
será publicada no Diário Oficial pela Secretaria do CSMP em 
até três dias úteis, concedendo-se igual prazo para impugna-
ções, reclamações e desistências.

Art. 6º - Encerrados os prazos descritos no artigo anterior, 
após decisão do Conselho Superior sobre qualquer inciden-
te, o Presidente cientificará o(s) interessado(s) e enviará à 
Corregedoria-Geral a lista final dos inscritos, dando vista dos 
procedimentos, para que o órgão correicional apresente in-
formações sobre a conduta pessoal e a atuação funcional dos 
habilitados, nos termos do art. 29, XIII, da Lei Complementar 
nº 11/1996.
§ 1º - A Corregedoria-Geral deverá encaminhar à Secretaria-
-Geral os processos de habilitação, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para a publicação da Pauta.
§ 2º - No caso de contraindicação, a Corregedoria-Geral de-
verá fazer voto fundamentado apontando as razões e enviá-
-lo  a cada um dos Conselheiros e ao Membro contraindicado 
para que, em querendo,  se pronunciem no prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis, a partir do recebimento das informações.

Nova resolução é publicada
Foi publicada no DPJ de 07 de novembro a Resolução n. 
192/2018, que dispõe sobre os pressupostos, requisitos 
e critérios objetivos para aferição de merecimento nos 

concursos de remoção e promoção, aprovada pelo Conselho 
Superior na sessão de 30 de outubro de 2018.

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
RESOLUÇÃO Nº 192/2018
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Art. 7º - O merecimento do membro do Ministério Público, 
candidato à promoção ou remoção, será apurado pela atua-
ção em toda a sua carreira e, para aferição objetiva, o Conse-
lho Superior levará em conta:
I - a avaliação do desempenho funcional, observando-se:
    a) qualidade do trabalho;
    b) pontualidade e assiduidade;
    c) dedicação;
    d) eficiência;
    e) urbanidade no tratamento com o público, servidores, 
        advogados, partes e magistrados.
II - a análise da qualidade e produtividade será feita a par-
tir dos relatórios de atividades processuais e administrativas 
enviados pelos Promotores de Justiça à Corregedoria-Geral 
do Ministério Público e das peças apresentadas, bem como a 
partir das correições permanentes, ordinárias e extraordiná-
rias por esta realizadas;
III - o número de vezes que tenha figurado em lista de me-
recimento;
IV - a residência na sede da lotação, salvo se autorizado nou-
tro sentido;
V - frequência a reuniões de grupo de estudos e de coorde-
nação.

Art. 8º - No caso do inc. V, do art. 7º, desta Resolução, de-
verão ser considerados os cursos de aperfeiçoamento obri-
gatórios para aqueles que estiverem em estágio probatório.

Art. 9º - O candidato interessado na promoção ou remoção 
por merecimento deverá, para comprovação do cumprimento 
dos pressupostos e requisitos desta Resolução, encaminhar 
os documentos e informações necessários à atualização dos 
assentos funcionais aos Órgãos da Administração Superior 
encarregados de processá-los.

Art. 10 - O procedimento, após a inscrição dos interessados à 
promoção ou remoção por merecimento, obedecerá ao quan-
to previsto no Regimento Interno do Conselho Superior e, 
também, ao que dispõem os artigos 11 a 13 desta Resolução.

Art. 11 - Para cada vaga aberta por edital, os Conselheiros  
apresentarão voto fundamentado acerca do cumprimento, ou 
não, pelos candidatos dos pressupostos e requisitos constan-
tes desta Resolução, sendo-lhes vedado converter a avalia-
ção em notas, conceito adjetivado ou pontuação para aferir o 
merecimento de cada concorrente.
Art. 12 - Após análise dos pressupostos e requisitos para 
a habilitação, os Conselheiros avaliarão o merecimento dos 
candidatos, nos termos do art. 7º desta Resolução, indicando 
aqueles que se encontram aptos à movimentação na carreira.
Parágrafo único - Se o Conselheiro entender que algum can-
didato se encontra inapto a concorrer à vaga aberta pelo cri-
tério de merecimento, deve fundamentar o voto indicando ex-
pressamente em que reside o descumprimento de qualquer 
dos requisitos desta Resolução.

Art. 13 - No caso do parágrafo único do art. 12, discordando 
do voto ou não se encontrando apto a julgar, qualquer Conse-
lheiro poderá pedir vistas do procedimento, automaticamente 
extensiva a todos os demais Conselheiros, mesmo os ausen-
tes, para apresentação de voto na sessão ordinária seguinte, 
suspendendo-se os julgamentos.

Art. 14 - Proferido o voto do Conselheiro mais antigo, a vota-
ção continuará,  seguindo a ordem  de antiguidade.

Art. 15 - Encontrar-se-ão aptos a integrar a lista tríplice os 

membros concorrentes que, após finalizada a votação pelos 
Conselheiros, houverem  atendido aos requisitos constantes 
desta Resolução.
§ 1º - Dos candidatos descritos no caput deste artigo, 3 (três) 
nomes, ou a quantidade faltante para completar a lista, deve-
rão ser escolhidos para compô-la  os mais antigos na entrân-
cia, em conformidade com o art. 115 da LC 11/1996.
§ 2º - Persistindo o empate entre os mais votados deverá 
ser utilizado como critério de desempate a antiguidade na 
carreira, na forma estabelecida no art 122,  § 2º, a, do mesmo 
Estatuto.

Art. 16 - Os membros afastados das suas funções serão 
avaliados no merecimento pelo período anterior ao seu afas-
tamento, devendo a Corregedoria se balizar pelo último re-
latório atinente às suas atividades, quando da apresentação 
do parecer da Corregedoria-Geral ao Conselho Superior do 
Ministério Público.

Art. 17 - É obrigatória a promoção ou remoção por mereci-
mento do membro do Ministério Público que figure, por três 
vezes consecutivas ou cinco alternadas, em lista tríplice ela-
borada pelo Conselho Superior.

Art. 18 - Considerar-se-á interrompida a consecutividade se 
o candidato der causa, direta ou indiretamente, à sua não 
indicação.

Art. 19 - A existência de lista alternada não impede a forma-
ção de lista consecutiva.

Art. 20 - Os candidatos aptos remanescentes de lista terão 
os seus pedidos de movimentação analisados em primeiro 
lugar.
§ 1º - Havendo empate no número de listas, o desempate 
far-se-á pela antiguidade na entrância ou no cargo, quando 
se tratar de investidura inicial.
§ 2º - Persistindo o empate, utilizar-se-á o mesmo critério 
adotado para o desempate na aferição da antiguidade, con-
forme o art. 15, § 2º, desta Resolução.

Art. 21 - Ficam mantidas as listas de promoção/remoção 
conquistadas pelos membros até a data da publicação desta 
Resolução.

Art. 22 - Revogam-se a Resolução nº 006, publicada no DPJ 
de 22/03/2006, a Resolução nº 039, publicada no DPJ de 
08/10/2008, e a Resolução nº 073/2002 do Conselho Supe-
rior do Ministério Público do Estado da Bahia.

Art. 23 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

SALA DAS SESSÕES, 30 de outubro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO,
Procuradora-Geral de Justiça

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público

ZUVAL GONÇALVES FERREIRA
Corregedor-Geral do Ministério Público

Conselheiros: Procuradores de Justiça José Cuper-
tino Aguiar Cunha, Cleonice de Souza Lima, Maria 
das Graças Souza e Silva, Paulo Marcelo de San-
tana Costa, Marilene Pereira Mota, Margareth Pi-
nheiro de Souza e Nivaldo dos Santos Aquino.
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Atuação

Ampeb manifesta-se contra 
aumento da alíquota de contribuição 
previdenciária para 14%

No final de 2018, a Ampeb acompanhou na Assembleia 
Legislativa da Bahia (Alba) a tramitação do PL 
22.971/2018, que visava aumentar para 14% a 

contribuição previdenciária dos servidores estaduais. Antes 
da aprovação do projeto, ocorrida em 12 de dezembro, a 
presidente da Ampeb reuniu-se com diversos deputados 
estaduais e publicou Nota Técnica externando posicionamento 
contrário à proposta de elevação da alíquota mensal dos 
segurados do RPPS, de autoria do Governo do Estado da 
Bahia. O PL resultou na Lei 14.031/2018.

A nota apontou a inconstitucionalidade do art. 4º do PL 
22.971/2018, afirmando a necessidade de sua supressão, vis-
to que não há cálculo atuarial para demonstrar a necessidade 
e adequação da elevação da contribuição do segurado. Qual-
quer projeto de lei que visa aumentar a contribuição previden-
ciária deve estar acompanhado impreterivelmente de estudos 
que demonstrem a real premência da medida. 

A nota mostrou também que o parecer técnico do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) sobre as contas do chefe do Poder 
Executivo no exercício de 2017 indicou que o aumento da con-

tribuição dos segurados não seria o caminho mais adequado. 
Ademais, na Bahia já tinha havido elevação da alíquota, che-
gando aos 12% atuais.

O documento ainda destaca a ausência de correspondente 
aumento da contribuição patronal e que, num cenário em que 
não há sequer a recomposição inflacionária dos vencimentos 
dos servidores públicos, a lei significa redução dos vencimen-
tos destes, o que é vedado expressamente pela Constituição 
do Estado da Bahia.

Em reunião do Conselho Deliberativo da CONAMP, realizada 
em dezembro, Janina Schuenck abordou o tema da eleva-
ção da alíquota previdenciária. A CONAMP está como Amicus 
Curiae na ação sob relatoria do Ministro Barroso, em que foi 
conferida repercussão geral sobre a matéria. 

AGE – Por conta da aprovação do Projeto de Lei, a Ampeb 
convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o iní-
cio de janeiro de 2019 para discussão e deliberação sobre o 
aumento da alíquota de contribuição previdenciária ao RPPS 
para 14% e para discussão sobre outros aspectos do RPPS.

PL 22.971/2018
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Foi realizada, em Salvador, nos dias 23 e 24/08, a 
terceira edição do Simpósio Nacional de Combate à 
Corrupção. A diretora financeira da Ampeb, Theresa 

Rebouças, esteve presente representando a entidade 
classista no evento, promovido pela Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal (ADPF/BA).

Outros associados também participaram do simpósio, que 
reuniu grandes nomes da Justiça brasileira diretamente 
engajados na luta contra a corrupção. A Ampeb realizou, 
em junho, sorteio de inscrições entre os associados par-

ticipantes. Os contemplados foram Lara Vasconcelos Pal-
meira Cruz Leone, Luciana Machado Maia, Moisés Guar-
nieri dos Santos, Paulo César de Azevedo e Rita de Cássia 
Pires Bezerra Cavalcanti.

Ministraram palestras no Simpósio o juiz Sérgio Moro, 
o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, o ministro do 
STJ, Rogério Schietti, além do jornalista Vladimir Netto, a 
professora Nathalia Masson, o delegado de Polícia Fede-
ral Jorge Pontes, o professor visitante da Harvard Law 
School, Marcos Nóbrega, o promotor de Justiça Rogério 
Sanches e o delegado de Polícia Federal Carlos Sobral.

Ampeb participa de III Simpósio 
Nacional de Combate à Corrupção
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Atuação

Ampeb participa de ciclo de debates 
do Programa Justiça pela Paz em Casa

A diretora sociocultural da Ampeb, a promotora de 
Justiça Leila Adriana Seijo, participou em 24 de 
agosto deste ano, na sede do TJ-BA, do ciclo de 

debates sobre violência contra a mulher, na 11ª semana 
do Programa Justiça pela Paz em Casa, promovida 
pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os 
Tribunais de Justiça estaduais.

Outras associadas da Ampeb estiveram presentes nas 
discussões: a desembargadora Nágila Brito, uma das 
organizadoras do evento na capital baiana; Sara Gama, 
representante da Bahia na Comissão Nacional de Comba-
te à Violência contra a Mulher, como vice-coordenadora 
da entidade; a procuradora de Justiça e subcorregedora-
-geral do MP-BA, Márcia Guedes; além da promotora de 
Justiça Andrea Ariadna.

Nágila Brito lembrou que a Lei Maria da Penha comple-
tou 12 anos em 06 de agosto e destacou a importância da 
informação para diminuir o machismo e a violência contra 
as mulheres. A desembargadora pediu um minuto de silên-
cio por todas as mulheres assassinadas por seus mari-
dos, que não conseguiram conquistar seus diplomas, que 
foram impossibilitadas de serem realmente amadas, de 

progredir, de terem seus sonhos realizados e projetos fi-
nalizados.

“Precisamos ouvir as vozes do silêncio. O tiro dispara-
do contra Maria da Penha, que a deixou paraplégica, é o 
mesmo tiro que vitima tantas anônimas há tanto tempo e 
todos os dias. Crimes praticados pelo sentimento de pos-
se, pelo ciúme cego e desmedido, praticados sob a falsa 
escusa do amor. Mentira! Quem ama, não mata”, afirmou.

A primeira palestra do evento foi da advogada com atua-
ção especial na defesa dos direitos das mulheres e da popu-
lação LGBT, Salete Maria da Silva, sobre “Violências contra 
as mulheres: uma das faces do patriarcado”. A segunda 
palestra, “Do Pecado Original ao Juízo Final: Três Notas 
sobre a Violência Contra a Mulher”, foi ministrada por Cláu-
dio Carvalho, psicanalista, membro e presidente da APBA. O 
promotor de Justiça Amom Albernaz Pirez, do MP do Distri-
to Federal, falou sobre “Os desafios na implementação da Lei 
do Feminicídio – Lei 13.104, de 9 de março de 2015”.

O Programa tem como objetivo ampliar a efetividade da 
Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), concentrando 
esforços para agilizar o andamento dos processos rela-
cionados à violência de gênero. 
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A Ampeb divulgou, em 29 de outubro, nota de 
contrariedade à proposta da Administração do 
Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) 

que visa extinguir Grupos de Atuação Especial, no bojo 
do processo sobre tema diverso.

Instituídos em 2006 pelo Colégio de Procuradores, os 
Grupos de Atuação Especial, proporcionam intercâmbio 
e integração entre os Órgãos de Execução do Ministé-
rio Público da Bahia, fortalecendo as ações finalísticas. 
“Elementares ao desenvolvimento do Planejamento Es-
tratégico do MPBA, grande parte das metas propostas e 
cumpridas partem exatamente da atuação coletiva que 
emerge dos Grupos de Atuação Especial”, afirma a nota.

A nota destaca que, no momento histórico de combate 
à corrupção e ao desvio de dinheiro público vivenciado 
pelo país, tendo o Ministério Público como protagonista, 
causa perplexidade que seja lançada no MPBA a ideia 
de extinguir o GEPAM, criado há 12 anos, com atuação 
ímpar, reconhecida local e nacionalmente, em franca rota 
de colisão à Recomendação CNMP n. 42/2016, que re-
comenda “aos ramos do Ministério Público da União e 
dos Estados a constituição de grupos de atuação especial 

para o enfrentamento à corrupção, com atuação preven-
tiva e repressiva, e com atribuição extrajudicial e judicial”. 

Um dos primeiros constituídos no país, o Grupo de Atu-
ação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da 
Moralidade Administrativa do MPBA capitaneou, dentre 
outras, meta do Planejamento Estratégico premiada pelo 
CNMP na categoria “Diminuição da corrupção”: o projeto 
“Transparência nas Contas Públicas”. 

“Desarticular a atuação coletiva dos Promotores de Jus-
tiça, com proposta de extinção dos grupos especiais de 
atuação sem que nos autos conste sequer uma manifes-
tação ou consulta à classe sobre o tema, causa surpresa 
e estranheza, especialmente porque a proposta é estra-
nha ao objeto do procedimento em que foi incluída”, diz 
o texto. 

Ademais, na proposta não há menção a números atuais 
ou razão que possa justificar a medida nos moldes como 
apresentada, tampouco foi colacionada manifestação dos 
membros do MP BA que justificasse o ato extremo trazi-
do pelo relatório da comissão e encampado pela Procu-
radoria Geral de Justiça.

Ampeb manifesta contrariedade 
à proposta de extinção genérica 
dos Grupos de Atuação Especial
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Atuação

Nota de apoio à atuação dos 
promotores de Justiça da Bahia

Em virtude de notícias veiculadas 
em veículo de imprensa baiano, a 
Ampeb emitiu, em 11 de outubro, 

nota pública em favor da atuação de 
membros do MP baiano, em primeira 
instância. Na nota, a presidente da 
Ampeb destaca a atuação aguerrida, 
altiva e imparcial dos membros da 
Bahia, mesmo sendo o estado com 
menos membros por habitantes entre 
os MPs do Brasil e sem contar com 
assessores.

Veja nota ao lado.

                 Associação do Ministério Público do Estado da Bahia 
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NOTA DE APOIO À ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA BAHIA A Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB), entidade privada 
que congrega e legitimamente representa Promotores e Procuradores de Justiça da 
Bahia, ativos e aposentados, vem a público, por ocasião da notícia veiculada nesta data 
no Bahia Notícias (quinta feira, 11 de outubro de 2018, 00:00), APOIAR a atuação 
aguerrida, altiva e imparcial dos Membros do Ministério Público do Estado da 
Bahia em primeira instância.  
Com efeito, os números da produtividade dos colegas na defesa do interesse e 
patrimônio públicos põem em xeque as expressões ali trazidas: os Promotores de 
Justiça baianos instauraram 40% (545) dos Procedimentos Administrativos sobre 
Improbidade Administrativa da região Nordeste (1.339) no ano de  2016, e 17,2% 
(1.123) dos 6.528 Inquéritos Civis totais da região sobre o mesmo tema (Fonte: 
“Ministério Público: Um retrato”, publicado  pelo CNMP em junho de 2017). E assim o fizeram apesar de o MPBA ainda ser apontado na mesma publicação como o 
último do país quanto ao número de membros por população (4,17 Membros/100 mil 
habitantes), sem contar com assessores nas Promotorias de Justiça, pleito reiterado 
pela Associação de Classe há 7 anos, desde quando os Magistrados baianos passaram a 
ter o reforço do trabalho de assessores para otimizar sua atuação. Com 253 cargos de membros vagos no MP Baiano (Fonte Portal Transparência MPBA 
– abril 2018), além da desativação de 33 promotorias de Justiça no interior do Estado 
em julho de 2017 sem o incremento estrutural correspondente para fazer frente ao 
acréscimo de demanda, e sem contar com assessores, munidos do esforço pessoal e do 
compromisso à Instituição abraçada e à responsabilidade de defender o interesse 
público, os Promotores de Justiça da Bahia não esmorecem em sua atuação. 
Atuam de forma imparcial e altiva no ajuizamento de ações cíveis e criminais, 
inclusive naquelas em que, com o fim do mandato, o gestor público perde a prerrogativa 
de foro, contando com o apoio da AMPEB nas mais diversas investidas dos acionados 
contra os associados, na vã tentativa de tolher, ou fazer recuar, o trabalho ministerial. Muitas das ações envolvendo autoridades são de conhecimento público, a exemplo da 
Operação Adsumus, com ajuizamento pelos Promotores de Justiça de 07 ações penais, 
03 ações civis públicas, 03 colaborações premiadas com devolução de mais de 3 
milhões de reais aos cofres públicos e mais de 40 milhões de bloqueios de ativos, com 
desenrolar processual ágil e condenação criminal realizada.  Nesse diapasão, a AMPEB refuta generalizações distorcidas e afirma confiança no 
trabalho dos Promotores de Justiça do Estado da Bahia, que desincumbem 
exemplarmente seu mister. 

Salvador, 11 de outubro de 2018. 
 

JANINA SCHUENCK BRANTES SACRAMENTO 
Presidente da AMPEB 

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia50



PL para criação de cargos de 
assessores é aprovado na ALBA

NOTA PÚBLICA 
 
Em 01º de novembro a 
Ampeb enfatizou, por 
meio de nota pública, a 
necessidade de criação 
de cargos de assessores 
para promotorias de 
Justiça do MP-BA:
Veja a nota publicada:

O projeto de lei para criação de cargos de assessores ju-
rídicos às Promotorias de Justiça foi aprovado no dia 12 
de dezembro na Assembleia Legislativa da Bahia. Serão 
100 novos cargos, a serem ocupados por bacharéis em 
Direito, destinados ao assessoramento das Promotorias 
de Justiça. Antes da votação, Ampeb entregou aos depu-
tados Nota Pública sobre a necessidade de criação dos 
cargos de assessores.

Em sessão extraordinária do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores de Justiça do MP-BA, de 29 de outubro, 
a procuradora-geral de Justiça, Edie-
ne Lousado, apresentou projeto de lei 
para criação de cargos de assessores 
jurídicos às Promotorias de Justiça. 
A matéria, objeto de requerimento da 
Ampeb, foi deferida, por unanimidade, 
pelo Órgão Especial. 

Durante a sessão, o procurador de 
Justiça Washington Araújo Carigé 
enalteceu a associação baiana pelo 
pedido do tema. A presidente da Am-
peb, Janina Schuenck, esteve pre-

sente e pediu a palavra para parabenizar a Procuradoria 
Geral pelo avanço importante à instituição. Também es-
tavam presentes a Secretária Geral da Ampeb, Patrícia 
Kathy Medrado, e a Diretora Administrativa Rita Márcia 
Leite.

Desde 2011, com a designação de assessores realizada 
pelo TJBA, a Ampeb vem requerendo a criação desses 
cargos para fazer frente à demanda de trabalho, tendo 
enviado projetos de lei de outros Estados como sugestão 
para a matéria no âmbito do MPBA, e que contribuíram 
ao projeto de lei aprovado pelo colegiado baiano.
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Aconteceu no MP

Cleusa Boyda é reconduzia ao cargo 
de ouvidora-geral do MP baiano

A procuradora de Justiça e associada da 
Ampeb, Cleusa Boyda, foi empossada 
ao cargo de ouvidora-geral do 

Ministério Público do Estado da Bahia, biênio 
2018/2020, em 24 de setembro. Reconduzida 
ao cargo, Cleusa foi a única candidata ao 
cargo, recebendo 35 votos do Colégio de 
Procuradores de Justiça. A presidente da 
Ampeb, Janina Schuenck, esteve presente na 
solenidade e parabenizou a procuradora pela 
recondução. 

Associado Paulo Gomes Júnior é empossado 
ao cargo de procurador de Justiça

Foi realizada no dia 18 de dezembro, na sede do Ministério 
Público do Estado da Bahia, a solenidade de posse do 
associado da Ampeb, Paulo Gomes Júnior, ao cargo de 

procurador de Justiça.
A presidente da Ampeb, Janina Schuenck, esteve presente 
para prestigiar o evento. Em seu discurso, a promotora disse 
que o momento era de festa e afirmou que a posse marca 
um reinício dentro da carreira de Paulo Gomes Júnior. Janina 
lembrou a importância de Gomes na formatação do GAECO, 
reforçando que ele poderá contar com todo apoio da Ampeb.

O novo procurador de Justiça agradeceu aos presentes e de-
clarou que tem consciência da importância das novas tarefas 
que estão por vir. Afirmou ainda que a experiência como pro-
motor o ajudará na nova caminhada, que trilhará com a mes-
ma responsabilidade com que exerceu suas atividades desde 
o ingresso na Instituição. Gomes disse que o MP mora em seu 
coração e que é preciso se doar com paixão para dar vez e voz 
a quem não é ouvido e cumprir com o maior objetivo do MP, 
que é defender a sociedade.

A procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, frisou que o 
dia era de celebrar o êxito de um colega que nunca desistiu de 
seus objetivos. Ela destacou a determinação e resiliência de 
Paulo Gomes Júnior em sua trajetória e destacou sua atuação 
no combate às organizações criminosas.
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A solenidade de posse dos nove conselheiros, biênio 
2018/2020, do Ministério Público do Estado da 
Bahia, ocorreu no dia 18/12, na sala das sessões, 

na sede da Instituição.

Na sessão, a presidente da Ampeb, Janina Schuenck, 
parabenizou a composição passada pelo trabalho reali-
zado, pela coragem com que enfrentou temas sensíveis, 
como a objetivação dos critérios para movimentação na 
carreira, culminando na edição da Resolução 192.2018, 
que representou a oitiva dos anseios da classe. Desejan-
do sucesso ao empossados, registrou a importância de 
que reafirmem a Resolução 192/2018, divisor de águas 
no Ministério Público da Bahia.

A procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, também 

parabenizou os conselheiros e destacou a grande respon-
sabilidade que têm pela frente, já que o trabalho do cole-
giado eleito mexe com o coração de cada membro do MP.

O novo Conselho Superior do Ministério Público do Esta-
do da Bahia foi eleito por promotores e procuradores de 
Justiça no dia 14 de dezembro, data em que é comemo-
rado do Dia do Ministério Público.

Compõem o Conselho os procuradores de Justiça Ricar-
do Régis Dourado (173 votos), Adriani Vasconcelos Pa-
zelli (158), Adivaldo Guimarães Cidade (157), Washington 
Araújo Carigé (153), Maria Augusta Almeida Cidreira Reis 
(141), Márcia Regina dos Santos Virgens (140), Maria de 
Fátima Campos da Cunha (132), Aurea Lúcia Souza Sam-
paio Loepp (132) e Regina Maria da Silva Carrilho (130).

Nova 
composição 
do Conselho 

Superior é 
empossada
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Social/Retrospectiva

O almoço de confraternização dos associados 
aposentados, promovido pela Ampeb , ocorreu 
no final de julho, no restaurante Coco Bambu, na 

Magalhães Neto, com direito a muita música, com o cantor 
Messias, que animou os associados com músicas dos anos 
50, 60 e 70, além de sorteio de brindes. 

Aposentados 2018Evento dos
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O presidente em exercício, 
Millen Castro, que esteve 
à frente da Ampeb por 
seis meses, agradeceu 
aos presentes pelo 
tempo de convivência e 
trabalhos realizados e 
saudou Janina por sua 
volta. Estavam presentes 
também a presidente da 
entidade classista, Janina 
Schuenck, e as diretoras 
Leila Adriana Seijo 
(sociocultural) e Theresa 
Rebouças (financeira). O 
corregedor-geral do MP-BA, 
Zuval Gonçalves Ferreira, 
prestigiou o evento. 
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Social/Retrospectiva

Foi ministrada uma palestra sobre 
processos tecnológicos, mídias sociais 
e inclusão digital dos “ageless”, novo 
termo usado para o público acima de 50 
anos. A palestrante foi Amanda Torres, 
publicitária; especialista em mídias 
sociais; consultora em mídias sociais, 
comunicação inclusiva e diversidade. 
Ela apresentou plataformas digitais 
exclusivas para o público do evento 
como o Freebird, de hospedagens, 
similar ao Arnb; e de recolocação 
profissional, o Maturijobs. Amanda 
mostrou também aos presentes as 
ferramentas de comunicação da 
Ampeb como Instagram, Facebook e as 
funcionalidades do aplicativo.
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Sul América – Os representantes 
da seguradora de vida apresentaram 
o programa Saúde Ativa, que visa 
acompanhar o estado geral de 
saúde dos segurados e avalia as 
condições dos participantes, com o 
objetivo de lançar ferramentas para 
a melhoria da qualidade de vida. Foi 
citado também o projeto “Médico 
em casa”, que permite a visita do 
profissional em casa e é voltado 
para pessoas a partir de 65 anos.
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Melhor 
Idade

Social/Retrospectiva

Neste ano, a Ampeb 
lançou o “Cine Melhor 
Idade”. A primeira edição 

do evento ocorreu no dia 01º de 
outubro, em comemoração ao 
Dia do Idoso. Foi realizada, no 
shopping Paseo, uma sessão 
de cinema, com direito a muita 
pipoca e refrigerante.
O filme exibido foi “Última Via-
gem a Vegas”, com os atores 
Michael Douglas, Robert De 
Niro, Morgan Freeman e Kevin 
Kline. Os amigos de infância, 
hoje senhores de idade, resol-
vem fazer a despedida de sol-
teiro de um deles em Las Vegas 
para reviver a juventude.
Com muita descontração e le-
veza, o filme trata de um tema 
importante: como encarar os 
desafios e as belezas da ter-
ceira idade, redescobrindo os 
prazeres da vida! A psicóloga 
da Ampeb, Diane Rebouças, e 
a psicóloga Juliana Zacharias 
fizeram um pequeno debate ao 
final para falar do filme e das 
experiências vividas pelos pre-
sentes sobre o tema tratado.

A presidente da entidade clas-
sista da Bahia, Janina Schuen-
ck, e a diretora sociocultural, 
Leila Seijo estiveram presentes.

Com o sucesso do evento, foi 
realizada mais uma sessão de 
cinema no dia 30/11. Desta vez, 
o filme exibido foi “O exótico 
hotel Marigold”, de 2011, que 
conta a história de um grupo 
de aposentados britânicos que 
decidem viver uma aventura e 
escolhem o luxuoso Hotel Ma-
rigold, na Índia. Ao chegarem, 
percebem que as coisas não são 
exatamente como imaginavam e 
acabam descobrindo uma nova 
maneira de viver a vida.

Cine
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Vacinação2018

Ampeb 
sediou posto 
avançado de 
vacinação 

Em 26 de novembro, a Ampeb sediou posto 
avançado de vacinação, em sua sede, no 
bairro de Nazaré, onde foram disponibili-

zadas as vacinas Tríplice viral, que previne con-
tra Sarampo, Caxumba e Rubéola, a DT, contra 
Difteria e Tétano, a vacina contra a Febre Ama-

rela e a vacina contra a Gripe. Ao todo, 150 doses 
foram aplicadas.

O posto de vacinação, que visava contribuir para 
o alcance de meta estipulada pelo Ministério da 
Saúde, ocorreu das 9h às 16h.
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A Ampeb promoveu, no dia 26/10, em sua 
sede, um evento com o intuito de abrir 
espaço para reflexões sobre a importân-

cia do autocuidado físico e emocional. Muitos 
associados e dependentes estiveram presentes 
para participar.

O evento, em atenção ao setembro amarelo, 
outubro rosa e novembro azul, contou com di-
versas atividades como atendimento em Barra 
de Access, massagem relaxante, Spa dos pés, 
Auriculoterapia e teste de glicemia. A loja Cor-
po & Mente, livraria que comercializa produtos 
terapêuticos, esteve na Ampeb com um estan-
de de vendas.
Três palestras foram realizadas no período da 
tarde. A primeira foi com a médica mastologis-

Social/Retrospectiva

Dia de estar bem 
é promovido pela Ampeb
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ta e ginecologista Anna Paola Noya Gatto 
sobre o câncer de mama, diagnóstico, for-
mas de prevenção e tratamentos existen-
tes para a doença.

A segunda palestra do dia foi com o médi-
co urologista Marcelo Cerqueira, do Insti-
tuto de Urologia da Bahia, sobre o câncer 
de próstata. A terceira palestra foi com a 
fisioterapeuta da Ampeb, Eneida Roberta, 
com o tema “A sua saúde é ditada pelos 
seus hábitos e não pelo DNA”.

No fim da tarde, os presentes participa-
ram do Grupo de Movimento “Desper-
tando o autocuidado” com os terapeutas 
Carla Maria Dias, Flávia Pinheiro e Glad-
son Mascarenhas. A atividade realizada é 
baseada na Análise Bioenergética, uma 
psicoterapia corporal.
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Social/Retrospectiva

Confraternização 
da Ampeb2018

No dia 14 de dezembro a Ampeb promoveu sua 
tradicional confraternização de fim de ano. Ao 
todo, 680 pessoas estiveram presentes na festa, 

realizada no Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira), em 
Nazaré.
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Três grandes atrações de peso fizeram 
a animação dos convidados. A primeira 
banda a se apresentar foi a SuperVoltz. 
Depois quem comandou a folia foi Denny 
Denan, ex-Timbalada. A terceira atração 
da noite foi a cantora Márcia Freire, um 
dos ícones do Axé Music, nos anos 90.  
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Social/Retrospectiva
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A diretoria da Ampeb homenageou 
alguns membros do MP-BA que se 
aposentaram no ano de 2018. No evento, 
os homenageados foram Olivan Costa 
Leal e Sivilene São Pedro Figueiredo 
Lucena Bicalho. Os associados também 
Márcia Pimentel Farias, Aurimar Silva 
e Maria Luisa Moreira da Silva, que 
também se aposentaram no ano 
passado, receberam a homenagem da 
Associação.
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Social/Retrospectiva
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A diretoria também homenageou 
a promotora de Justiça Norma 
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti 
pelos anos de dedicação à 
defesa da Instituição e na luta 
pela manutenção da democracia 
e fortalecimento do Ministério 
Público brasileiro.
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Social/Retrospectiva
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Social/Retrospectiva
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Social/Retrospectiva
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Social/Retrospectiva
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Social/Retrospectiva
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Social/Retrospectiva

O dia 21 de outubro foi 
de muita diversão 
para os associados 

da Ampeb! A Associação 
preparou novamente uma 
confraternização muito es-
pecial em comemoração 
do Dia das Crianças!

Dia das Crianças da Ampeb 
foi com muita diversão

Dia das 
Crianças

2018
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Este ano, o encontro foi na 
casa de festas Brinkaê, no 
Caminho das Árvores, que 
conta com muitas opções 
para os pequenos. Além de 
brinquedos como piscina de 
bolinha, cama elástica, jogos 
eletrônicos, sala de jogos, o 
espaço tem boate, arvorismo, 
tirolesa e brincadeiras com os 
monitores. Atividades para to-
das as idades!
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Social/Retrospectiva
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Social/Retrospectiva

A Associação do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul (AMP/RS) e a Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (CONAMP) 

promoveram, de 15 a 18 de novembro de 2018, o XVII 
Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público. 
Segundo a organização, esta foi maior competição 
da história do Ministério Público, com 702 atletas, 55 
times e 25 delegações de todo o Brasil e mais de 500 
acompanhantes. O saldo final de gols da competição 
fechou em 289.

Promotores e procuradores de Justiça de todo o país 
disputaram em quatro categorias: Força Livre, Más-
ter, Super Máster e Sênior. Nesta edição, os jogos 
ocorreram nos campos do Centro de Formação e 
Treinamento Presidente Hélio Dourado, do Grêmio, 
em Eldorado do Sul. 

Duas equipes da Ampeb participaram do campeonato 

nacional de futebol do Ministério Público, nas catego-
rias Máster e Força Livre. Na categoria Máster quem 
ficou em 1º lugar foi o time de São Paulo. A Medalha 
de prata foi para a equipe do Maranhão e a de bronze 
ficou com os anfitriões. Na Força Livre, o vencedor 
foi o Paraná, seguido de São Paulo (2º) e Maranhão 
(3º). 

O Paraná também levou a medalha de ouro na cate-
goria Super Máster. O vice-campeão foi Santa Catari-
na e em terceiro lugar ficou o time do Rio de Janeiro. 
Rio Grande do Sul foi o campeão na categoria Sênior, 
seguido do Ceará, com a medalha de prata, e São 
Paulo, com a medalha de bronze.

O XVIII Torneio Nacional será realizado no Maranhão, 
em 2019. O período de realização do evento não havia 
sido confirmado até o fechamento desta edição.

XVII Torneio Nacional de 
Futebol Society do MP
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IV Campeonato 
de Futebol 
Society do MP
A Ampeb promoveu ao longo do ano de 2018 o IV 

Campeonato de Futebol Society do MP. Uma das 
novidades desta edição foi a realização de dois 

torneios disputados por times de duas categorias 
diferentes. Na Categoria Master só jogaram atletas acima 
de 40 anos e, na Categoria Livre, jogadores de todas as 
idades podiam participar.

Na Categoria Livre a equipe da Ampeb disputou o 

terceiro lugar com o time Laranja Mecânica, vencendo 
o adversário por 3 X 0. Em primeiro lugar ficou o 
Assistência Militar Futebol Clube e a medalha de 
prata foi para o Guaray FC. 

O vencedor da Categoria Master foi o Sicoob Master. 
Em segundo ficou o time Laranja Master seguido do 
Ampeb Master, que ganhou a medalha de bronze da 
competição baiana. 
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Serviços

Segue o Comunicado 
08/2018 em 
que a Ampeb 

explica a manutenção da 
MAPFRE Vida/JUSTVIDA 
como seguradora de 
vida dos associados.

Ampeb renova contrato da 
MAPFRE Vida/JUSTVIDA

                 Associação do Ministério Público do Estado da Bahia 
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COMUNICADO N° 08/2018 
  

 
 
Prezado (a) Associado (a),  
 
No comunicado n° 06/2018, informamos que a Diretoria da AMPEB decidira firmar contrato com a ICATU/Pilão para administrar as apólices de seguro de vida dos integrantes desta Associação. Ocorre que referida corretora nos afirmou, em agosto passado, que não poderia manter as condições oferecidas na proposta preliminar. Por conta disso, após reunião com a antiga seguradora, decidimos renovar tal serviço sob os cuidados da MAPFRE Vida/JUSTVIDA, que manteve o quanto já proposto anteriormente, inclusive acrescendo novos produtos que nos serão, em breve, oferecidos. 

Confirmando nosso desejo de buscar sempre o melhor para nossos associados e dependentes, reiteramos votos de elevada estima. 
Salvador, 28 de setembro de 2018. 

 
  MILLEN CASTRO MEDEIROS DE MOURA Vice-Presidente da AMPEB 
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ConvêniosNovos

ESCOLAS

Desconto de 38,5% sobre o 
pagamento das mensalidades de 
todos os cursos oferecidos 

Unidade: 
Imbuí: Av. Jorge Amado, 977
Tel.: (71) 3565-0100

Pituba: Av. Paulo VI, 1911
Tel.: (71) 2137-3003

Brotas: Rua Frederico Costa, 75
Tel.:  (71) 3035-0555

Lauro de Freitas: Rua Praia de 
Pajussara, n. 554 - Vilas do Atlântico
Tel.: (71) 3508-0098
http://www.wizard.com.br/

SERVIÇOS

Atiro Associação Desportiva
Tabela de desconto AMPEB nos serviços 
de filiação e anuidade do  
 

 

clube Atiro, curso básico de tiro 
com pistola, teste de habilidade 
técnica para SFPC com instrutor 
credenciado pela Polícia Federal.
End.: Av. Juracy Magalhaes Junior, 
n. 133, Rio Vermelho, Salvador/Ba.
Tels: (71) 3240-4601- Jodson Edington
E-mail: secretaria@atiro.com.br
https://www.atiro.com.br/

HOTEIS

Desconto de 15% nas diárias em todos 
os hotéis da rede, localizado na Bahia, 
Mato Grosso, Paraná, São Paulo e 
Rio de Janeiro. Para reservas online 
- https://www.transamerica.com.br/ 
anexar o promocode (AMPEB2018). 
Reservas offline - Central de Reservas 
São Paulo (55 11) 5547 1166/ Demais 
áreas 0800 012 4400 ou e-mail: 
reservasthg@transamerica.com.br

Tels: (55 11) 5547 1166/ 
0800 012 4400
Site: https://www.
transamerica.com.br/
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ACADEMIAS 

ACADEMIA R1 SPORTS CLUB
Desconto de 10% sob o valor de 
tarifa balcão e 50% sob o valor 
taxa de adesão para os serviços 
de musculação e modalidades 
diversas, exceto as modalida-
des terceirizadas (ex: estúdio 
Pilates, judô infantil ou outras 
que possam surgir). 
End.: Rua Rubens Guelli, 68 – 
Itaigara Salvador- Ba 
Telefone:(71) 3273-7505
http://www.r1sportsclub.com.br/ 
Instagram: @r1sportsclub

ACADEMIA VALE FITNESS
Tabela AMPEB em todas as 
modalidades de atividade física: 
musculação, spinning, boxe, ab-
dominal, Jump, Fit Dance, Muai 
Thai, funcional, alongamento e 
swing baiano. 
End.: Avenida Miguel Silva Souza 
nº 08 – Palmares - Juazeiro - BA 
Telefone: (74) 3614-0383
Instagram: @vale.fitness

CROSSFIT MARAL
Desconto nos serviços de cros-
sfit, 10% (dez por cento) na 
unidade Imbuí e 20% (vinte por 
cento) na unidade Armação.
End.: Imbuí – Rua Tocantins, nº 104, 
Marback / Armação – Av. Octávio 
Mangabeira, nº 4707, Edf. The 
Place Beach - Salvador- BA 
Telefones: (71) 30193037/ 
                (71) 3052-4711
https://business.google.com/
website/crossfit-imbui 
Instram: @maralcrossfit

STUDIO MARCELO CAETANO
Desconto de 10% no serviço 
personalizado, um aluno por 
vez, de musculação e aeróbico.
Endereço: Rua Engenheiro 
Adhemar Fontes, nª35, Pituba- 
Salvador- BA 
Telefone:(71) 3043-8150
Site: http://www.studiomarce-
locaetano.com.br/ /Instagram: 
@studiomarcelocaetano

ALIMENTAÇÃO

BROGONHELLA 
PIZZARIA DELIVERY
Desconto de 10%. Os pedidos 
podem ser feitos por telefone, 
whatsapp e aplicativo. Ao reali-
zar o pedido, informar o código 
AMPEB2018 para ter acesso ao 
desconto.
End.: Rua Prof. Raul Chaves, 09 
– Patamares- Salvador- BA 
Telefones:(71)3043-8708/  
               (71)98873-29

CHEIRO DE PIZZA
Desconto de 15% nos pratos ou 
Promoção Ganhe Bis Qualquer 
Dia e Hora nas Pizzas.
Endereço: Pituba: Rua Minas 
Gerais, 254/ Rio Vermelho: Rua 
Borges dos Reis, 14 / Dique 
do Tororó: Avenida Vasco da 
Gama, s/n Salvador- Ba 
Tel.: (71) 2109-0909
http://institucional.cheirodepizza..com.br
Instagram: @cantinacheirodepizza

COFFEETOWN SALVADOR
Desconto de 10% nos serviços 
de cafés especiais, confeitaria, 
refeições leves, além de espaço 
para eventos e reuniões. Exceto 

para bebidas alcoólicas e não acu-
mulativo com outros descontos.
End.: Av. Sete de Setembro, n. 
1755, Corredor da Vitória- Sal-
vador- BA 
Telefone: (71) 3565-1325
Instagram: @coffeetownsalvador

RESTAURANTE JERIMUM
Desconto de 10% para na refei-
ções, exceto bebidas.
Endereço: R. Várzea de Santo 
Antônio, 203 – Pituba- Salva-
dor- BA
Telefone: (71) 3358-0920
Instagram: @jerimumbuffetcafe

RESTAURANTE RAÍZES
Desconto de 10% nas refeições, 
exceto sobremesas e bebidas.
Endereço: Salvador Shopping, 
3º piso/ Shopping Iguatemi, 3º 
piso/ Shopping Barra, Térreo. 
Salvador- BA
Telefones: (71) 3272-4241/ 
3450-3950 /3033-8755
http://www.restauranteraizes.com/ 
Instagram: @euvivoraizes

BEM ESTAR E BELEZA

ANA BIA ESTÉTICA
Descontos nos serviços de 
estética corporal e facial: dre-
nagem linfática, programa de 
emagrecimento 5S, lipocavita-
ção, radiofrequencia, carboxi-
terapia, striort, limpeza de pele, 
peelings. 
End.: Rua Professor Cassilan-
dro Barbuda, 544, Costa Azul.- 
Salvador- BA
Telefones: (71) 3451-6229/ (71) 
99123-0267
Site: Instagram:@anabiaestetica

CLÍNICA CAROLINA DIAS
Desconto de 15% nos serviços 
de tratamentos faciais, corpo-
rais e de 5% no Método 5S.
Endereço: Rua das Hortênsias, 
n. 422, Pituba. Salvador- BA
Telefone: (71) 3012-7498
http://clinicacarolinadias.com.br/index.html 
Instagram: @clinicacarolinadias

CLÍNICA THAYSE BRITO
Desconto nos tratamentos para 
gordura localizada, celulite, fla-
cidez e estria, tratamentos fa-
ciais em geral, emagrecimento 
saudável e programa de vida 
saudável.
End.: Av. Tancredo Neves, 2227. 
Edf. Salvador Prime Work, 
Sala 1613 - Caminho das Árvo-
res. Salvador- BA
Telefones: (71) 4113-1112 
                   99171-7563
Instagram: @clinicathaysebrito

JU TORQUATO CLÍNICA 
CAPILAR E BELEZA
Desconto de 10% (dez por cen-
to) de segunda a quinta-feira 
nos serviços de estética e cui-
dados com a beleza: consulta 
com tricologista, escova, corte, 
coloração /tonalizante, mechas, 
relaxamento, botânica, maquia-
gem, penteado, mãos e pés, spa 
dos pés, drenagem, massagem 
relaxante, podologia, limpeza de 
pele, depilação.
End.: Rua Das Rosas, nº 694 - 
casa, Pituba. Salvador- BA
Telefone: (71) 3018-5256
Instagram: @clinicajutorquato

Serviços

Convênios 2018

Convênios Ampeb
www.ampeb.org.br/convenios

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia86



STUDIO LUCIANE GALVÃO
Desconto nos serviços de ma-
quiagem, penteado, alonga-
mento de cílios e micropigmen-
tação de sobrancelhas.
End.: Rua Frederico Costa, nº 35, 
Loja A, Sala 9, Brotas - 
Salvador- BA
Telefone: (71) 99297-5565

VIA PARIS ESPAÇO DE BELEZA
Desconto de 15% em químicas, 
20% nos demais serviços do 
salão de beleza e 8% (oito por 
cento) nos produtos comerciali-
zados na Loja Via Paris.
Endereços:
Salvador Shopping – Av. Tan-
credo Neves, nº 2915, Caminho 
das Árvores/ Shopping Barra 
– Av. Centenário, nº 2992, Cha-
me-Chame-Salvador- BA
Telefones: (71) 3011-4417 
  4500/ 7446/ (71) 3035-1217
http://www.viaparisbeleza.com.br/ 
Instagram: @viaparisbeleza

EDUCAÇÃO

CENTRO EDUCACIONAL 
INTEGRAÇÃO
Desconto de 10% nos serviços 
educacionais nos cursos da 
Educação Infantil, Fundamental 
I e II e Ensino Médio.
End.: Rua Arthur Neiva, nº 440, 
Monte Castelo- Teixeira De 
Freitas - BA 
Telefone (73) 3263-4737 
http://www.colegiointegracaoonline.com.br/

CULTURA INGLESA 
Desconto de 20% nos cursos 
educacionais regular, inten-
sivo, avançado e flex couse, 
para crianças, adolescentes e 
adultos. Obs.: havendo descon-
to vinculado a horários promo-
cionais maior que o desconto 

oferecido, vigorará o maior per-
centual.
End.: Rua Do Paraíso, n. 208 - 
Santo Antônio- Juazeiro - BA 
Telefone: (74) 3611-6644
http://www.culturainglesapnz.com.br/
index.aspx

LOJAS

SUPERUTEIS
Desconto de 10% em artigos 
e brindes personalizados em 
couro.
End.o: Estrada do Coco km 3.5 
Recreio de Ipitanga-Lauro de 
Freitas - BA 
Telefone: (71)98778-3806 
Instagram: @superutei

SAÚDE: CLÍNICAS 
E CONSULTÓRIOS, 
ODONTOLOGIA, 
PSICOLOGIA

AMAMENTE BEM
Desconto de 15% nos cursos e 
consultas para casais grávidos 
(preparatório para amamentar 
e cuidados com o bebê), con-
sultoria em amamentação – pós 
parto, orientação para retorno 
ao trabalho sem deixar a ama-
mentação, primeiro brinquinho, 
laserterapia pós parto.
End.: Rua Alceu amoroso Lima, 
nº 470, sala 910, Edf. Empre-
sarial Niemeyer - Caminho das 
Árvores, Salvador- Ba
Telefones: (71) 3011-7211 
        99181-8439 / 98649-7141
http://www.amamentebem.com.br/ 
Instagram: @amamentebem

CALMA CONSULTÓRIO DE 
ALEITAMENTO MATERNO
Desconto nos serviços de con-
sultas para gestantes, orienta-
ção para montagem do enxoval 
mãe-bebê, treinamento sobre os 
cuidados com o bebê para pais, 
avós e babás, assistência no pós-
-parto, assistência e orientação 
sobre extração, conservação e 
uso do leite materno ordenhado 
e retorno ao trabalho, amamen-
tação do bebê prematuro, ama-
mentação da mãe adotiva.
End.: Av. Magalhães Neto, 1541, 
Pituba, Centro Médico do Hos-
pital da Bahia, Sala 5020 Sal-
vador- BA
Telefone: (71) 3484-2155
http://www.calmaconsultorio.com.br/  
nstagram: @calmaaleitamento

CLÍNICA DE CIRÚRGIA 
ODONTOLÓGICA LUCAS 
ESTEVES E CAROLINA ÁVILA
Desconto nos serviços odon-
tológicos de cirurgia ortog-
nática e da ATM, implantes 
dentários, harmonização facial 
(botox - toxina botulínica e pre-
enchimentos da face e lábios), 
bichectomia, cirurgia plástica 
periodontal, cirurgia dos sisos, 
enxerto ósseos e cirurgia oral 
menor (cistos, biópsias)
End.: Rua Sol Nascente, nº 43, 
sl 803, Garibaldi - Centro Médi-
co Vitraux - Salvador- BA
Telefones: (71) 3014-3074 
                (71) 98636-3074
http://lucasecarol.com.br/

CAMILA QUEIROZ 
ROMANO – PSICOLÓGA
Tabela Ampeb para os serviços de 
atendimento psicológico, psicotera-
pia e avaliação psicológica para o 
manuseio de arma de fogo.

End.: Av. Otávio Mangabeira, 
Shopping Ateliê Place (ao lado 
do Colégio Integral), Sala 4 - 
Salvador- BA
Telefone: (71) 99977-2990

CAROLINA BATISTA 
SANTANA - PSICOLÓGA
Tabela Ampeb para os serviços 
de avaliação psicológica para 
aquisição de armamento.
End.: Avenida Anita Garibaldi, 
nº 1555 - Centro Médico da 
Garibaldi, 8º andar, Sl 808 – 
Ondina - Salvador- BA
Telefone: (71) 98146-2138

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO: LIANE 
FREIRE DE ALMEIDA E THAIS 
DE ALMEIDA DANTAS
 Desconto nos serviços odon-
tológicos de extração dentaria, 
cirurgia plástica periodontal, 
recobrimento radicular, implan-
tes dentários, tratamento de 
perimplantite, enxertos ósseos, 
regeneração óssea guiada, ras-
pagem supra e sub gengival e 
cirurgias pré -protéticas.
End: Complexo Odontomédico 
Itaigara, Edf. Pierre Fauchard, sala 
206A – Itaigara Salvador- BA
Telefones:(71)3506-6025 
                     3358-2682.

CLÍNICA VALE SAÚDE 
Desconto de 15% nos serviços 
de exames laboratoriais, car-
diológicos (eletrocardiograma, 
ecocardiograma, mapa), ul-
trassonografia, exames gine-
cológicos, proctológicos, den-
sitometria óssea, endoscopia e 
imunização. End.: Juá Garden 
Shopping - Juazeiro - BA 
Telefones:(74)3614-8200 
               (74) 9.8841-0244 
http://clinicavalesaude.com.br/
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CSH - CENTRO DE 
SAÚDE HUMANA
Tabela Ampeb para consultas 
nas especialidades de angio-
logia, cardiologia, clínica mé-
dica, geriatria, ginecologia/
obstetrícia, gastroenterologia, 
gastropediatria, endocrinologia, 
cirurgia geral, pediatria, pneu-
mologia, psicologia, mastologia, 
dermatologia, urologia e nos 
exames: ECG convencional, 
ecocardiograma bidimenssional 
c/doppler color, sistema holter 
24 hs, monitorização ambulato-
rial, doppler de carótidas e ver-
tebrais, espirometria, doppler 
venoso ou arterial de membro, 
doppler colorido de órgão ou 
estrutura isolada, preventivo 
ginecológico, colposcopia, ci-
tologia cervíco-vaginal, biop-
sia de colo uterino, mama ou 
próstata, postectomia, caut.
quimica ou criocauterização, 
escleroterapia de veias, nebu-
lização, vasectomia bilateral, 
eletrocoagulação de colo ute-
rino, excisão do pólipo cervical 
e USG
End:Geraldo Leal, nº 54, Bairro: 
Kennedy. Alagoinhas - BA
Telefone: (75) 3033-0300

IGOR DIOCLECIO DO 
NASCIMENTO - SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS  
Desconto de 20% para paga-
mentos à vista e 10% para pa-
gamentos no cartão de crédito 
ou débito nos serviços odon-
tológicos de Cirurgia - torus 
mandibular bilateral ou unilate-
ral, otrus palatino, exérese ou 
excisão de mucocele, biopsia 
em cavidade oral, redução 
cruenta de fratura de alvéolo 
dentário, redução incruenta 

de alvéolo dentário, incisão 
e drenagem intra oral de 
abcesso, punção aspirativa 
em região bucomaxilofacial, 
redução simples de luxação 
de ATM, exodontia simples, 
exodontia raiz residual, exo-
dontia retalho, exodontia 
semi –inclusos, inclusos /
impactados, racionamento de 
dentes inclusos, gengivecto-
mia ( unidade dentária), gen-
givoplastia ( arcada), raspagem 
subgengival, aumento de coroa 
clinico, frenulectomia lingual ou 
lábia, ulectomia, bridectomia, 
cunha próxima/distal, implan-
tes dentários (fase cirúrgica), 
enxertos ósseos, ortognática, 
artroscopia atm, tratamen-
to dtm, placa miorrelaxante 
e traumas bucomaxilofaciais; 
Endodontia - tratamento en-
dodôntico unirradicular, bir-
radicular ou multirradicular e 
retratamento endodôntico unir-
radicular, birradicular ou multir-
radicular. 
End.: Instituto Valler: Rua 
do Paraíso, nº 230, Santo 
Antônio - Juazeiro - BA 
Telefones: (74) 3611-7282
                (74) 98805-0562 
Instagram: @dr.igornascimento 

KRISTINE BARRETO 
FLORIM KNIFIS - 
ODONTOLOGIA ESTÉTICA 
Desconto de 15% a 20% nos 
serviços de profilaxia total da 
arcada superior e inferior - re-
moção de tártaros, remoção de 
manchas, aplicação tópica de 
flúor e polimento das restau-
rações existente; clareamento 
no consultório e caseiro; co-
roas totais de cerâmica sem 
metal; restaurações de resina 

composta dentes anteriores e 
posteriores; facetas de resina 
composta e 15% nos serviços 
de laminados cerâmicos (lentes 
de contato dental) 
End.: Instituto Valler: Rua do 
Paraíso, nº 230, Santo Antô-
nio-Juazeiro - Bahia 
Telefones: (74) 36117282
                (74) 988261437 
Instagram:@krist ineflorim_
odontologia 

MEDKIDS 
Desconto nos serviços odon-
tológicos de odontopediatria 
- crianças de 0 à 16 anos (con-
sulta, restaurações em resina, 
exodontia, tratamento endodô-
ntico em decíduo, profilaxia e 
aplicação de flúor). Desconto 
de 5% para pagamento parce-
lado no cartão, 10% para pa-
gamento no cartão de crédito 
em 1x ou cartão de débito; 15% 
para pagamento em espécie e 
valor fixo de R$ 100,00 reais na 
consulta inicial. Dentista: Tatia-
na Freire Alves. 
Endereço: Rua Engenheiro Car-
los Pinheiro, n. 414 A – Centro-
-Petrolina - Pernambuco  
Telefones:(87) 3866-2800/ 
(87) 99630 8161 
Instagram: @medkids.petrolina 

RENATO VAZ SAMPAIO 
FILHO - - PSICOLÓGO
Tabela Ampeb para os serviços 
de avaliação psicológica para 
uso de arma de fogo e psicote-
rapia individual.
End.: Rua Fonte do Boi nº 55, 
Edf. Recanto de Yemanjá - sala 
06, Rio Vermelho - Salvador- BA
Telefones: (71) 3011-0543
                    98787-0544.

PRONTOPED
Desconto de 15% para pa-
gamentos à vista e 10% para 
pagamentos no cartão, nos 
serviços de atendimento am-
bulatorial para cardiologista, 
cirurgião, pediatra, dermato-
logista, fonoaudióloga, gastro 
hepato pediatra, neurologia, 
nefropediatra, nutrição, pedia-
tria, psicologia, odontologia e 
ortopedia, vacinas e exames 
laboratoriais diversos.
End.: Av. Monsenhor Ângelo 
Sampaio, n. 100 - loja 51, River 
Shopping Petrolina
Pernambuco. 
Telefones: (87) 3862-2566
                      98868-7584 
Instagram: @prontopedsaude

SUSYANE ALMEIDA 
- DENTISTA
Desconto nos serviços odonto-
lógicos de periodontia, especia-
lista em pacientes com doenças 
renais crônicos.
End.: Av. Antônio Carlos Magalhães, 
n. 585, sala 1403 Salvador- BA
Telefones: (71) 3354-2034

SAÚDE FARMÁCIA 
VACINAS E 
COSMÉTICOS  

CENTRAL DE VACINAS
Desconto de 7% nos ser-
viços de imunização.End.: 
Rua Dr. José e Maria, nº 
84, Centro- Petrolina - PE. 
Tels (87) 3862-3650/98831-3362 
Instagram: @centraldevacinas

Serviços
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FORMULIZE
Desconto de 20% em todos os 
medicamentos manipulados.
Unidades: 1. Av. Otávio Santos, 
443. Bairro Recreio, Tel: (77) 
3422-6014;  2. Av. Lauro de 
Freitas, 121A. Bairro Centro, 
Tel: (77) 3422-3132; 
3. Av. Otávio Santos, 36. Bairro 
Recreio, Tel: (77) 3421-1499; 
4. Av. Olívia Flores, 801. Bairro 
Candeias, Tel: (77) 3425-0991;
End.: Unidades: Centro, Candeias e 
Recreio. Vitoria da Conquista- BA
Telefones: (77) 3422-6014;
   (77) 3422-3132;
  (77) 3421-1499;
  (77) 3425-0991.
http://www.formulize.com.br/site/

LIDI VACINAS
Desconto de 10 % nos serviços 
de imunização.
End: Avenida Aziz Maron, N° 1.117, 
lj 03, Góes Calmon- Itabuna – BA
Telefones: (73)3613-8405
                (73) 98175-5863 
Instagram: @lidivacinas

VACINAÇÕES PEQUENO PRÍNCIPE
Desconto de 10% nos serviços de 
imunização e consulta pediátrica 
com Dr. Paulo Siloé de Carvalho.
End.: Rua Pedro Alvares Cabral, 
n. 95, sala 108, Ed. Atlântico - 
Teixeira De Freitas - BA
Tels: (73) 3011-6662
       (73) 99986-666

SERVIÇOS

JOSÉ ALBERTO IMÓVEIS
Isenção total do serviço de des-
pachante na documentação de 
venda e compra de imóveis, ex-
cluindo as taxas cartoriais.
End.: Rua São Paulo, nº 132, 

Praça Belo Horizonte – Pituba 
-Salvador- BA
Telefones: (71) 3205-0000
3205-0031 / 99181-0316
http://www.josealbertoimoveis.com.br/

LAVANDERIA 5ÀSEC   
Desconto nos serviços de la-
vagem de roupas em geral, in-
cluindo tapete, cortina, almo-
fada, sofá, pelúcia, travesseiro, 
carrinho de bebê, tênis e alguns 
tipos de bolsas e sapatos. Obs.: 
desconto não acumulativo com 
as promoções da loja.
https://www.5asec.com.br/

Unidades: 
Garibaldi 
Hiperbompreço - Loja 563, 
Av. Reitor Miguel Calmon, 381 
– Federação Salvador- Ba
Telefone:(71) 3332-1900
Salvador Shopping
Av. Tancredo Neves, 2915 
- 4014 - Caminho das 
Árvores- Salvador- Ba
Telefone:(71) 3019-6666 
Sam’s Club
Av. Antônio Carlos Magalhães, 
3410 - Parque Bela Vista - 
Salvador- Ba
Telefone:(71) 3443-1901 
Shopping da Bahia
Av. Tancredo Neves, nº 148 
Salvador- BA
Telefone: (71) 3343-1901

PRIMECON CONSÓRCIOS
10% de desconto na primeira 
parcela ou a primeira parcela 
em 3 vezes sem juros, nos servi-
ços consórcio de imóveis, veícu-
los, serviços, cirurgias plásticas.
End.: Rua Frederico Simões, 
85, Edf. Empresarial Simonsen, 
sala 301 - Caminho 

das Árvores- Salvador- BA
Telefones: (71)3033-5599
                (71) 99993-0055
http://consorcioprimecon.com.
br/consorcio.html

LAVANDERIA 5ÀSEC 
– PETROLINA 
Desconto de 15% no valor total 
dos serviços a serem realizados, 
mediante pagamento antecipado 
na modalidade espécie/dinheiro 
no momento da emissão do 
ticket; Desconto de 10% no 
valor total dos serviços a 
serem realizados, mediante 
pagamento antecipado na 
modalidade cartão de crédito 
e/ou débito no momento da 
emissão do ticket; 
End: Avenida Fernando de 
Góes, nº 1009, Centro.- Petro-
lina - Pernambuco 
Telefone: (87) 3861-0677 
https://www.5asec.com.br/ 

TURISMO

HOTEL DIOGO
Desconto de 15% sobre o va-
lor das diárias. As reservas 
podem ser realizadas pelo 
site: https://www.hoteldio-
go.com.br/ , anexar o código 
promocional “AMPEB” ou por 
telefone pela central de reser-
vas (85) 3462 1011.
End.: Av. Monsenhor Tabosa, 
1716 - Meireles, Cep: 60165-
010- Fortaleza – CE
Tel:(85) 3462-1010
https://www.hoteldiogo.com.br/

MARANO HOTEL
Tarifas: Apt Individual Standard: 
R$ 148,00 a diária/ Apt Duplo 
Standard: R$ 165,00 a diária/ 
Apt Triplo Standard: R$ 194,00 
a diária Apt Individual Luxo ( 
vista mar): R$ 165,00 a diária/ 
Apt Duplo Luxo ( vista mar): R$ 
183,00 a diária. Obs.: valores 
não são validos para período de 
congressos, feriados, réveillon 
2019 e carnaval 2019.
End.: Av. Manoel Dias da Silva, 
2495 – Pituba. Salvador.
Telefone: (71) 2106-0001 
http://maranohotel.com.br/

REDE PLAZA BRASÍLIA HOTÉIS
Desconto de 12% sob o valor 
da diária em todos os hotéis da 
Rede Plaza: Kubitschek Plaza, 
Manhattan Plaza, Brasília Plaza 
e St. Paul Plaza. Reservas de-
vem ser exclusivamente feitas 
pelo site https://www.plazabra-
silia.com.br/ - após a escolha 
do hotel e acomodação dese-
jada, na aba de pagamento, no 
espaço destinado a cupom pro-
mocional, digitar “AMPEB” para 
o desconto ser aplicado.
End.: Setor Hoteleiro- Brasília - 
Distrito Federal . 
Telefone: (061) 3319-3543 
https://www.plazabrasilia.com.br/

VETERINÁRIA 

EU AMO ANIMAIS
Desconto de 10% em todos os 
serviços realizados no hospital 
veterinário 24horas.
Endereço: Av. Praia de Itapuã, 
nº 1505, Vilas do Atlântico- 
Lauro De Freitas - BA
Tels: (71) 3028-7800 / 98231-4161
http://www.euamoanimais.com.br/
Instagram:@euamoanimais_oficial

Convênios Ampeb
www.ampeb.org.br/convenios
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Saulo Murilo de Oliveira Mattos

Antônio Ferreira Leal Filho

Cleonice de Souza Lima Santos

Maria Piza do Amaral Pondé

João Ricardo Soares da Costa

Frank Monteiro Ferrari

Jandira Lima de Góes

Silvana Brito Suarez

Elisabete Teixeira Castro

Luiz José de Oliveira

MARÇO

NOME

Rui Gomes Sanches Junior

Hugo César Fidelis Teixeira de Araújo

Alba Helena Pimentel do Lago

Paulo Martim Mariani Silva

Cláudia Virginia Santos Barreto

Ariel José Guimarães Nascimento

Maurício Cerqueira Lima

Maurício José Falcão Fontes

Rita Andrea Rehen Almeida Tourinho

Sammuel de Oliveira Luma

Ana Rita Cerqueira Nascimento 

Carlos Augusto Machado de Brito

Edna Márcia Souza Barreto de Oliveira

Hermenegildo Virgílio de Queiroz

Lulia Mary Jacobina Takche

Maria de Fátima Silveira Passos de Macedo

Carlos Augusto Serra de Faria 

Thiago Cerqueira Fonseca

Leonardo de Almeida Bitencourt

Olivan Costa Leal

Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão

Demétrio Loures Rafael dos Santos

Maria Anita Araruna Correa

oseane Mendes Nunes

Luciano Oliveira Mattos de Souza

Gilber Santos de Oliveira

Roberta Rezende Barbosa

Graziella Junqueira Pereira

Maria Isabel de Oliveira Sampaio

Cíntia Campos da Silva

Marília Barreiros Correia de Melo

Anna Kristina Santos Lehubach Prates

Rosa Patricia Salgado Atanázio

Stella Athanázio de Oliveira Santos

Maria Luisa Moreira da Silva

Sheila Cerqueira Suzart

Maria Alice Miranda da Silva

Lívia Sampaio Pereira

Maria das Graças Polli Azevedo 

Anna Karina Omena Vasconcellos Senna

Elza Maria de Souza

Janina Schuenck Brantes Sacramento

24 

24 

25 

25 

26 

27 

27 

27 

28 

28 

DIA

01 

01 

02 

03 

03 

03 

03 

04 

05 

05 

05 

06 

06 

06 

06 

07 

07 

07 

07 

08

08 

08 

09 

09 

10 

10 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

JANEIRO

NOME

Maria Ivone Souza Rocha

Bruno Pinto e Silva

Renata Caldas Sousa Lazzarinii 

Railda Rodrigues Suzart

Augusto Joaquim de Azevedo Junior

Thaís Monte Santos Passos Polo

Gean Carlos Leão

Cesar Luiz Paiva Correia

Márcio de Oliveira Neves

Alex Moura Santos

Dorival Joaquim da Silva

Ana Friederiecka T. da S. Freitas de Oliveira

Airton Oliveira Souza

Paulo Roberto Coelho Brandão

Arx Thadeu Aragão Cruz

Ramires Tyrone de Almeida Carvalho

Marcos Santos Alves Peixoto

Anna Maria de Lacerda

Leonor Salgado Atanázio

Idelzuith Freitas de Oliveira Nunes

Luciano Taques Ghignone

José Carlos Rosa de Freitas

Célia Maria de Lima Dantas

José Reis Neto 

Rocio Garcia Matos

José Marinho das Neves Neto 

Ricardo José André Rabelo

Alice Koerich Inacio

Marcelo Cerqueira César

Marly Freire Santos

Mayumi Menezes Kawabe

Susila Ribeiro Machado

Milane de Vasconcelos Caldeiras Tavares

Elias Silva Rodrigues

Jo Anne da Costa Sardeiro Silveira

José Vicente Santos Lima

Marly Barreto de Andrade

Paulo César de Azevedo

Rômulo de Andrade Moreira

Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti

Fabrício Guida de Menezes

DIA 

01

02

03

05

05

06

06

06

07

09

09

09

09

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

Elzita Silva Vieira Santos

Manoel Pinto de Figueiredo

Daniela Baqueiro Vargas Leal Alves

Renata Barros Dacach

Cláudia Luíza Ribeiro Elpídio

Gildásio Galrão de Oliveira Neto 

Angélica Maria Filgueiras da Fonseca

Luciano Pitta Santos

Gildásio Rizério de Amorim 

Ana Vitória Conceição Gouveia 

Clarissa Diniz Guerra de Andrade Sena

Marília de Campos Souza

João Paulo de Carvalho da Costa

Maria das Graças Souza e Silva

Adriana Teixeira Braga

Sinval Castro Vilasboas

Dahiane Bulcão Caldas

Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Humberto Araújo

Regina Maria da Silva Carrilho

Francisco Sérgio D´Andrea Espinheira

Lívia de Carvalho da Silveira Matos

Ítala Maria de Nazaré Braga Cicerelli

Alex Bezerra Bacelar

FEVEREIRO

NOME

Edicira Chang Guimarães Carvalho

Pablo Antonio Cordeiro de Almeida

Karyne Simara Macedo Lima

Ivan Carlos Novaes Machado

Fernando Mário Lins Soares

Andréa Scaff de Paula Mota

Audo da Silva Rodrigue

Lara Vasconcelos Palmeira Cruz Leone

Karinny Virgínia Peixoto de Oliveira

Alex Oliveira Santos

Luiz Estácio Lopes de Oliveira

Maria Aparecida Lopes Nogueira

Ceres Miriam Moura de Oliveira 

Simone Isaura Rocha C. do Nascimento

Clarice Lins Haddad

Ernesto Cabral de Medeiros

22

22

22

22

23

23

23

26

26

26

26

27

28

28

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

DIA 

01

02

02

03

03

03

04

04

05

06

06

07

07

07

07

08

Isaias Marcos Borges Carneiro 

Cláudia Didier de Morais Pereira Santos

Cinthia Portela Lopes

Analízia Freitas Cézar Júnior

Carlos Alberto Abreu Gomes

Alexandre Soares Cruz

José Carlos Adami Cerqueira

Jerusa Andrade Moreira

Orlanete Carneiro Lima Sodré

Janilda Sales Pereira

Elane Maria Pinto da Rocha

Thiago Lisboa Bahia

Lúcio Meira Mendes

Maria de Nazaré Pinto da Costa Tourinho

Aviner Rocha Santos

Saulo Rezende Moreira

Bruno Gontíjo Araújo Teixeira

Letícia Queiroz de Castro

Beneval Santos Mutim

Fabrício Rabelo Patury

Marina Edelvira Santos

Cláudia Maria Santos P. Borges de Freitas

Antônio Faustino de Almeida

Marcel Bittencourt Silva

Eduardo Antônio Bittencourt Filho

Aurisvaldo Melo Sampaio

Valdemar de Souza Ferraz Filho

Isabel Adelaíde de Andrade Moura

André Luis Silva Fetal

Ana Paula Coité de Oliveira

Márcia Câncio Santos Villasboas

Paulo Gomes Júnior

Ariomar José Figueiredo da Silva

Dartur José Baia Vieira Campos

Simone Rosa Meira

Guiomar Miranda de Oliveira Melo

Maria da Conceição R. Gomes Longo

Luíza Pamponet Sampaio Ramos

Lara Vanusa Fróes Nery

Luscínia de Almeida e Queiroz

Janaína Pereira Fonseca Rincon

Danilo Ferreira Andrade 

Daniele Chagas Rodrigues Bruno

Eliana Elena Portela Bloizi

08

08

09

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12 

12

13

14

14

15

15

15 

15 

15

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

22 

23 

24 

Serviços

A Ampeb 
parabeniza a todos 
os aniversariantes.
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Aurilene de Jesus Mehmeri

Ivan Queiroz Pereira

Ana Paula Limoeiro Carvalho

João Bernardino Sapucaia Costa

Gustavo Fonseca Vieira

Marcos Pontes de Souza

Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Marília Lomanto Veloso

Alex Santana Neves

Maria Pilar Cerqueira Maquieira Menezes

Márcia Pimentel Farias

João Paulo Gavazza de Mello Carvalho

Antônio José da Costa Filho

Luiz Alberto Lima Figueiredo

Guilda Vasconcelos Ribeiro

Aderbal Simões Barreto

Edmar Pinto Modesto

Márcio Henrique Pereira de Oliveira

Maria Salete Jued Moysés

Maria Auxiliadora Evangelista Pontes

Josemeire Sousa Idalino

Roque de Oliveira Brito

Danúbia Catarina Oliveira Bittencourt

Maria Consuêlo de Almeida Sampaio

Iânica de Sousa Cruz

Lucinéia Santos de Souza de Jesus

Zoraide de Almeida Queiroz

Adelina de Cássia Bastos Oliveira Carvalho

Ubirajara Oliveira Fadigas

Jair Gomes Ferreira

Waldenice Normanha Viana

Ana Paula Canna Brasil Motta

Joselene Machado Dias

Manoel Moreira Costa

Eny Magalhães Silva

João Paulo Cardoso de Oliveira 

Renata Mamede Carneiro Aguiar

Carmelita Barreto Sampaio Tavares

Andrea Borges Miranda Amaral

Virgínia Ribeiro Manzini Libertador

Silvana Oliveira Almeida

Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga

Vanda Araújo Aragão

Luciano de Sá Ferreira

Sivilene São Pedro Figueredo Lucena Bicalho

George Elias Gonçalves Pereira 

Nelson Luiz Leal

Waldemar de Araújo Filho

Jaqueline Duarte

Lucas da Silva Santana

Maria Imaculada Jued Moysés Paloschi

04 

05 

06 

06

08 

09 

09 

10 

10 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

14 

15 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

19 

20 

20

20 

20 

20 

21 

21 

21 

23 

24 

24 

26 

27 

27 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30

Artur José Santos Rios

Rossana Paternostro Nery

Joseane Suzart Lopes da Silva 

Rafael Lima Pithon

Márcio José Cordeiro Fahel

Janete Souza Bacelar de Jesus

Hugo Casciano de Sant´Anna

Airton Juarez Chastinet M. Júnior

Ana Rita Pinheiro Rodrigues

Almiro de Sena Soares Filho

Luciana Maria Batista C. Neves Almeida

Oto Almeida Oliveira Júnior

Heron José de Santana Gordilho

Licia Maria de Oliveira

Rogério Luis Gomes de Queiroz

Giovana Souza Barbosa

Ivan Ito Messias de Oliveira Júnior

Célia Maria Monteiro de Souza

Joana Pedreira Philigret Baptista

Daniele Cochrane Santiago D. Cordeiro

Elmir Duclerc Ramalho Júnior

Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães

Ailton Antônio Guimarães

Pedro Paulo de Paula Vilela

Terezinha de Lourdes Lantyer Oliveira

Thomás Luz Raimundo Brito

Luis Eduardo Souza e Silva

Patrícia Kathy A. M. A. Mendes 

Alberto José Gomes

Célia Oliveira Boaventura

Alexandre Lamas da Costa

Andrea Ariadna Santos Correia

Antônio Ferreira Villas Boas Neto

José Emmanuel Araújo Lemos 

ABRIL

NOME

Valtércio Pedrosa

Flávia Cerqueira Sampaio Fontes

Eugênio Benjamin de S. Dantas Fontes

Vilma Cecília Batista

José Ubiratan Almeida Bezerra 

Suzana Dantas Cerqueira Monteiro

Luciano Rocha Santana

José Dutra de Lima Júnior

Maria da Glória E. Vieira Saback

Grace de Menezes Campello Apolonis

Ademário Silva Rodrigues

Rita de Cássia Rodrigues Caxias de Souza

Marilúcia Cotrim Gama Nunes

Gervásio Lopes da Silva Júnior

Maria Helena Xavier Pereira Matos

Maria Eugênia Passos da Silva Oliveira

Marco Antonio Chaves da Silva 

Isabel Cordeiro Ferreira de Souza

17 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

24 

24 

26 

26 

27 

27 

28 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30

30 

31 

31 

DIA 

01

01 

01 

02 

03 

03 

03 

05 

05 

05 

05 

07 

07 

08 

09 

09 

09 

10 

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 Carvalho Barretto

Patrícia Peixoto de Mattos

Ítala Suzana da Silva Carvalho

Karina Silva Santos

Adriani Vasconcelos Pazelli

Terezinha Maria Lobo Santos

Wellington José Campos Pontes

Fernando Wellington Marques Teixeira

Adelcion Caliman

Maria das Graças Nunes Nascimento

Rodolfo Ribeiro De La Fuente

Flávia Lúcia Gomes Pereira

Therezinha Leony Lyra

Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira

Magnólia Lima de Paiva

Fernanda de Jesus Oliveira

Gilberto Costa de Amorim Júnior

Patrícia Lima de Jesus Santos 

Alan Cedraz Carneiro Santiago 

Eduvirges Ribeiro Tavares

Carlos Alberto Dultra Cintra

Julimar Barreto Ferreira

Ana Paula Bacellar Bittencourt 

Ana Luiza Menezes Alves Matui

Andréa Mendonça da Costa

MAIO

NOME

Juçara Azevedo de Carvalho

Luiz Augusto de Santana

Darluse Ribeiro Sousa

Roberto de Almeida Borges Gomes

Cleide Leite Barros

Vanezza de Oliveira Bastos Rossi

Oldemar de Azevedo Campelo

Davi Gallo Barouh

Marina Nery Britto

Nazira de Albuquerque Quixadá 

Onelice Almeida e Silva

Renato Climático do Espírito Santo

Maurício Pessoa Gondim de Matos

Solon Dias da Rocha Filho

Maria Aparecida de Andrade Del Liano

10 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

15 

16 

19 

19 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

23 

24 

24 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

27

28 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

DIA

02

02 

03 

03 

04 

04 

04 

04 

05 

05 

05 

06 

06 

06 

06 

Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo

Rafael de Castro Matias

Evandro Luis Santos de Jesus

Ulisses Campos de Araújo

Victor Freitas Leite Barros

Washington Araújo Carigé

Valéria Andrade Pedreira

Maria Célia Calmon de Almeida Bayler

Tarcísio José Sousa Bonfim

Maria Isabel Rodrigues de Oliveira Vilela

Sávio Henrique Damasceno Moreira

Ruy Osório

Karine Campos Espinheira

José Loiola Filho

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

Marília Pinto da Silva

Mariana Meira Porto de Castro

Maria Auxiliadora Mehmeri Qvarfordt

Tatyane Miranda Caires de Mansine Castro

Lúcia Bastos Farias Rocha

Luciana Isabella Moreira

Rita Maria Silva Rodrigues

Olímpio Coelho Campinho Júnior

Núbia Rolim dos Santos

Ana Dalva Reis de Queiroz

Luiza Gomes Amoedo

Romeu Gonsalves Coelho Filho

Manoel Cândido M. de Oliveira

Sara de Oliveira Guanaes Aguiar e Sá

Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira

Ivandira da Silva Soares David

Luiz Eugênio Fonseca Miranda

Gisélia Nogueira Bastos Bessa

Nidalva de Andrade Brito Oliveira

Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Elzira Barros da Ressurreição

Márcio Bellazzi de Oliveira

Everardo José Yunes Pinheiro

Márcia Munique Andrade de Oliveira

Arnaldo Augusto Goulart Novis 

Jair Antônio Silva de Lima

JUNHO

NOME

Heline Esteves Alves

Neide Reimão Reis

Rita de Cáscia Medeiros Viana de Mello

Achiles de Jesus Siquara Filho 
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08 

08 

09 

09 

09 

10 

10 

10 
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12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 
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16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 
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23 

23 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

25 

25 

26 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

31 

31 

DIA

01 

01 

03 

04 
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CONHEÇA OS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS QUE A AMPEB OFERECE 

AOS SEUS ASSOCIADOS:

Para mais informações entre em contato conosco pelo telefone

ou pelo App AMPEB disponivel na Play Store ou pelo site
w w w . a m p e b . o r g . b r

71 3320-2300,

· Assessoria jurídica

· Representação institucional

· Odontologia 
  (Consultórios na sede e Plano  
    odontológico para membros do interior)

· Fisioterapia

· Psicologia

· Serviço social

· Convênios

· Sede social – Sítio São Paulo

· Hospedagem subsidiada   
  para promotores do interior


