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Editorial

Adriano Assis
Presidente

Caros colegas,

O ano de 2019 se encerrou, 

deixando já a memória de 

sua dificuldade para o Mi-

nistério Público. Na esteira 

dos intensos atritos políti-

cos que presidiram o deba-

te público do ano findado, 

nossa Instituição esteve no 

�olho do furacão�. Diver-

sas medidas legislativas 

editadas ou propostas nos 

alcançaram e podem nos 

alcançar, representando 

perigosas restrições para a 

nossa carreira.

Por um lado, a atratividade 

de nossa carreira está pos-

ta em risco. O novo regime 

previdenciário e as propos-

tas de cunho administrativo 

geram temores generali-

zados. Assumir as graves 

funções do Ministério Pú-

blico pode não compensar 

as restrições e controles a 

que estamos submetidos.

Por outro lado, a nova Lei de 

Abuso de Autoridade colo-

ca empecilhos ao ordinário 

exercício do ofício de quem 

investiga e processa sujei-

tos dotados de muito po-

der social, transformando o 

processo em uma arma de 

pressão contra autoridades 

e deixando a lide de lado.

Se a generalidade da lei 

pode tentar escusar as des-

confianças de que o objeti-

vo é controlar a Instituição, 

não se pode dizer o mes-

mo de ações mais diretas, 

como a rejeição pelo poder 

político de recondução de 

membros do Ministério Pú-

blico ao CNMP. As razões 

circularam em público e não 

sugerem haver priorizado 

o melhor interesse públi-

co. Isso faz recair sobre os 

substitutos os olhos daque-

les que se preocupam com 

Um ano complicado
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o coração do ser Pro-

motor de Justiça, a sua 

independência.

Todas essas dificulda-

des vêm em um con-

texto, não recente, de 

escassa mobilização da 

classe e de ânimo em 

níveis indesejáveis. Tal-

vez pelas incertezas do 

momento, pela trans-

formação dos valores 

e referências em nossa 

sociedade, pela des-

confiança generalizada 

dentro e fora de nossas 

paredes.

O certo é que precisa-

mos revigorar forças e 

retomar a fé e energia 

de outrora, o sentido 

de pertencimento de 

quando aprovamos no 

concurso, se queremos 

manter o Ministério Pú-

blico o que ele é: de-

fensor da democracia e 

da ordem jurídica, ins-

tituição autônoma com 

membros independen-

tes, pedra nuclear do 

Estado de Direito.

A AMPEB traz na nova 

edição de sua revista 

um resumo deste ano 

de 2019 e reportagens 

e entrevistas que nos 

remetem a um futuro 

próximo, cuja constru-

ção depende de nosso 

empenho. Estaremos 

lado a lado com os 

nossos associados em 

2020. Boa leitura!
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Capa

Têm sido recorrentes as tentativas de enfraquecer o trabalho 
do Poder Judiciário, tão importante para a sociedade 
brasileira. Não é raro aparecer projetos de lei que ameaçam 

a autonomia das instituições, além de direitos e garantias de seus 
membros, que estão previstos na Constituição Federal de 1988.

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) e a Associação Nacional do Ministério Público (CONAMP) 
têm realizado um trabalho conjunto de fortalecimento da imagem 
institucional e acompanhamento constante do andamento das 
matérias legislativas, com elaboração de estratégias que visam o 
enfrentamento da agenda negativa que vem sendo articulada contra 
a Magistratura e contra o Ministério Público.

Muitos retrocessos vieram com a Nova Lei de Abuso de Autoridade, 
Reforma da Previdência e com a mudança de entendimento do 

Supremo Tribunal Federal em relação às prisões em segunda 
instância. Além de liminar que proibia a utilização, nos processos de 
investigação, de dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização 
e controle (Fisco, UIF e Bacen).

Em 2020, as entidades continuarão acompanhando as propostas 
de reforma que podem impactar o Sistema de Justiça, a exemplo 
da reforma administrativa, que estabelece um novo modelo de 
administração pública, que pode afetar o orçamento da instituição e 
direitos de seus membros e servidores.

A matéria que segue mostra as ações desenvolvidas, ao longo de 
2019, para garantir que o trabalho em prol dos cidadãos no combate 
à impunidade e corrupção e garantia dos direitos sociais não seja 
prejudicado.

Mudanças legislativas 
afetam o trabalho 

do Ministério 
Público 

em prol da 
sociedade.
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Entidades do MP 
e da Magistratura 

questionam no STF 
pontos da nova emenda 

constitucional.

O Congresso promulgou no dia 12 de novembro a reforma 
da Previdência, quase nove meses após o governo federal 
entregar a proposta ao Legislativo. No dia seguinte, a 

CONAMP, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), a 
Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), e 
a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(ANAMATRA) ingressaram conjuntamente com duas ações no 
Supremo Tribunal Federal (STF) questionando pontos da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, que traz a Reforma da Previdência, e 
pedindo a suspensão dos efeitos de parte do texto. 

A primeira ação trata do aumento da alíquota de 11% para até 19% 
sobre a maior faixa remuneratória dos subsídios de membros 
do Judiciário e do MP. As associações requerem a suspensão 
da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária 
instituída, além do impedimento da possibilidade de instituição 
de tributo extraordinário ou ampliação da base contributiva das 

aposentadorias e pensões.

As entidades alertam sobre a instituição de uma contribuição 
previdenciária abusiva, sem que ocorra efetiva retribuição. Segundo 
elas, uma das consequências seria a apropriação de bem alheio que 
não pertence à tributação, de encontro à vedação ao confisco e ao 
direito de propriedade.

Já a segunda ADI trata sobre o artigo que estabelece a nulidade de 
aposentadorias do Regime Próprio. Para as associações, no contexto 
do direito adquirido e do ato jurídico perfeito que integram cláusula 
pétrea (direitos fundamentais individuais), está o cômputo de tempo 
de advocacia anterior à Emenda Constitucional nº 19 (publicada em 
16/12/1998) ou previsto na legislação das carreiras da magistratura 
e do MP. Há ainda questão do computo do tempo ficto de 17% dos 
magistrados e membros do ministério público do sexo masculino, 
sobre o período trabalhado antes da Emenda Constitucional nº 20.

A mobilização em torno da PEC 06/2019 continuou após 
o fim do recesso legislativo, no segundo semestre 
de 2019. Com a iminência de retomada do segundo 

turno de votação da reforma, as entidades que representam 

os membros do Ministério Público e do Judiciário, além de 
servidores públicos, ficaram atentas à tramitação e mobilizadas 
em busca de resguardar direitos e garantias das carreiras.

Articulações de entidades visaram amenizar 
as consequências das mudanças propostas

Antes da
aprovação

Ano XXIII - Nº 72 - Janeiro de 2020 - www.ampeb.org.br 7



Capa

O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE, que representa mais de 200 mil servidores 
públicos que desempenham atribuições imprescindíveis ao Estado brasileiro, ligadas às áreas de segurança pública, 
fiscalização e regulação do mercado, advocacia pública, fiscalização agrária, ministério público, diplomacia, legislativo, 
arrecadação e tributação, proteção ao trabalhador e à saúde pública, inteligência de Estado, formulação e implementação 
de políticas públicas, comércio exterior, prevenção e combate à corrupção, fiscalização agropecuária, segurança jurídica 
e desenvolvimento econômico-social vem a público manifestar CONTRARIEDADE com o relatório aprovado na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados que tratou da Proposta de Emenda Constitucional n. 6/2019 (Reforma da Previdência), 
pelos fundamentos a seguir expostos:

A proposta de Reforma da Previdência aprovada pela comissão especial, tal qual aquela encaminhada pelo governo, parte de 
premissas equivocadas e acaba por criar situações discriminatórias entre categorias do serviço público e beneficiários do 
Regime Geral, uma vez que quase 90% da pretensa economia advém destes dois grupos, excluindo estados e munícipios, 
bem como militares.

É inaceitável a existência de diferentes regras de transição entre servidores públicos, em especial aquelas previstas para os 
militares (17%) e para os próprios parlamentares (30%), enquanto para a maioria dos servidores públicos federais a regra 
alcança 100% do tempo faltante para aposentadoria, o que caracteriza uma discriminação odiosa.

O governo até o momento não trouxe números confiáveis para a discussão no Congresso Nacional, mesmo tendo sido 
interpelado várias vezes nesse sentido, inclusive através da Lei de Acesso à Informação, que tem sido descumprida de 
forma grotesca no decorrer desse processo. Os dados trazidos até o momento não têm qualquer tipo de lastro, muitas 
vezes sendo fruto de “chutes” ou “achismos” por parte de seus interlocutores, para criar um cenário diverso da realidade.

Além disso, continuam no texto aprovado dispositivos que criam riscos iminentes aos servidores públicos em geral, como no caso 
do Funpresp, ao abrir espaço para sua eventual privatização, reduzindo a lucratividade diretamente distribuída aos participantes, 
bem como retirando deles o poder de partilhar da gestão do fundo criado como forma de viabilizar suas aposentadorias. Tem 
ainda o aumento da alíquota, que pode chegar até a 22% do salário, configurando um verdadeiro confisco, o que demonstra a total 
inconstitucionalidade da medida e a necessária correção pelo plenário da Câmara dos Deputados.

Por fim, nos solidarizamos com os professores e com as forças de segurança da área federal, que também estão sendo 
alvo de um tratamento desrespeitoso por parte do governo e de parte dos parlamentares, criando cisões e diferenciações 
sem qualquer fundamento válido. Dessa forma, conclamamos todos a reforçarem a mobilização na próxima semana, a fim 
de que sejam sanadas as graves falhas do texto aprovado na Comissão Especial.

Brasília, 6 de julho de 2019.

RUDINEI MARQUES
Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado

Presidente do UNACON SINDICAL – Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle

MARCELINO RODRIGUES
Secretário-Geral do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado
Presidente da ANAFE – Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais

Entidades se manifestam contra
texto da reforma da previdência

NOTA PÚBLICA
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Em razão da aprovação, na Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
6/2019, no início de julho passado, as entidades que compõem 

a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) 
abriram petição pública para colher assinaturas de todos os membros 
das carreiras do MP e Magistratura, denunciando o inconformismo 
das classes com o tratamento dispensado, pontuando item por item os 
direitos que estão sendo desrespeitados e exortando os deputados a 
fazer uma reforma justa.

A mobilização das entidades (elaboração de emendas, publicação de 
notas, e audiências com parlamentares), e todo o esforço e trabalho 
realizados para aperfeiçoamento da proposta não foram considerados 
pelo relator e pelos integrantes do colegiado e o texto aprovado 
continuou representando graves prejuízos às carreiras do Ministério 
Público e Magistratura.

Entre os vários problemas: redução no valor das pensões por morte; 
aumento das alíquotas previdenciárias de forma confiscatória; cálculos 
dos benefícios com base em 100% das maiores contribuições; migração 
obrigatória dos servidores para o Regime Geral de Previdência Social, 
gerido pelo INSS; pedágio de 100% para servidores públicos; nulidade 

das aposentadorias concedidas a servidores públicos civis 
com base no arcabouço legislativo vigente, sobretudo até a 
EC 20/1998.

A petição recebeu mais de 10mil assinaturas de apoio. O 
documento foi entregue aos deputados.

FRENTAS promoveu petição 
pública para colher 

assinaturas contra a reforma da previdência
Mais de 10 mil juízes, procuradores e promotores
de Justiça assinaram documento

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, participou, no dia 23 de julho, de reunião na sede da Fundação de Previdência 
Complementar dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (PREVBAHIA), com o diretor presidente da entidade na época, 
Jeremias Xavier de Moura, para discutir sobre a reforma da previdência. A reunião contou com a presença de representantes 
de outras entidades de classe, como a Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), a Associação dos Defensores Públicos 
do Estado da Bahia (Adep-BA), o Instituto dos Auditores Fiscais (IAF), além de procuradores do Estado.

A reunião visava discutir propostas em torno da reforma para apresentação ao Estado da Bahia e manutenção de um canal de 
diálogo em torno do novo cenário para previdência estadual. De acordo com Adriano, independentemente da reforma, haviam 
questões que podiam ser pensadas em conjunto com outras entidades e com o Estado para encontrar-se um caminho de 
convergência de interesses. 

A Ampeb vem participou de reuniões com grupos de servidores e entidades de classe locais, para tratar dos aspectos da previdência 
que preocupam servidores públicos, membros dos Ministérios Públicos e do Judiciário, em nível nacional e estadual.

Reunião na PREVBAHIA sobre reforma da previdência
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Ampeb e entidades promovem palestra 
sobre a reforma da previdência, na PGE

Capa

Ampeb e outras entidades são 
recebidas pelos senadores baianos
Foi realizada no dia 21 de agosto, em Brasília, reunião com 

os senadores baianos Otto Alencar (PSD), Jaques Wagner 
(PT) e Angelo Mario Coronel (PSD) sobre a Reforma 

da Previdência. O vice-presidente da Ampeb, Tiago Quadros, 
esteve presente para participar das discussões, ocasião em que 

ressaltou os pontos mais sensíveis da reforma. A presidente da 
AMAB, Elbia Araujo, e presidente da AMB, Jayme de Oliveira 
também participaram.

Também em agosto, houve palestra sobre a Reforma da 
Previdência na sede da Procuradoria Geral do Estado 
(PGE). No evento, o presidente da Ampeb, Adriano Assis, 

destacou a importância dos encontros, que objetivavam colher 
a maior quantidade de dados possíveis sobre as mudanças na 
previdência e, assim, apresentar propostas que balizassem a 

Administração Estadual. Os diretores da Ampeb Tiago Quadros 
(vice-presidente), Rita Márcia Leite (sociocultural) e Márcia 
Munique de Oliveira (financeira) estiveram presentes na palestra.

A Ampeb e mais sete associações apoiaram o evento, que 
contou com a palestra da promotora de Justiça e ex-presidente 
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O presidente da Ampeb, Adriano Assis, participou, no 
final do mês de agosto de 2019, de reunião sobre o 
tema. Ocorrido na sede do Instituto dos Auditores 

Fiscais do Estado da Bahia (IAF), o encontro propiciou mais 
discussão de propostas a serem apresentadas ao Estado 
da Bahia sobre a compensação pela migração de regimes 
previdenciários (benefício especial).

A reunião deu continuidade aos encontros que as associações 
vinham realizando desde maio. Segundo o presidente da 
Ampeb, era fundamental que os associados tomassem 
conhecimento da extensão e consequências da reforma da 
previdência, pois impacta a todos em graus diferentes.

Participaram do encontro o presidente da entidade do IAF, 
Marcos Carneiro, Gilberto de Oliveira, da AMAB, Simone 
Pamponet (PGE), Augusto Mattos (TCE), Mônica Soares 
(DPE) e Adson Andrade (AGGEB).

Ampeb participa de reunião local para 
discutir a reforma da previdência

da Associação do MP da Bahia, Janina Schuenck, sobre os 
“Impactos da Reforma da Previdência no RPPS”. 

Também palestraram Mariana Miranda Moreira, do Conselho 
Deliberativo da PREVBAHIA, que falou sobre o “Panorama atual 
do RPPS” e Jeremias Xavier de Moura, Diretor Presidente da 
Fundação de Previdência Complementar do Estado da Bahia 
(PREVBAHIA), com o tema “Previdência Complementar – 
participação e sustentabilidade”.

Além da Ampeb e da PGE, o evento teve o apoio da Associação 
dos Magistrados da Bahia (AMAB), Associação dos Gestores 
Governamentais do Estado da Bahia – AGGEB, Associação dos 
Defensores Públicos do Estado da Bahia (ADEP-BA,) SINTCE-
Ba, Associação dos Procuradores do Estado da Bahia (APEB), 
Instituto dos Auditores Fiscais (IAF) e o Sindicato dos Delegados 
de Polícia do Estado da Bahia – ADPEB.
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No dia 13 de setembro foi promovida palestra sobre os 
impactos na aposentadoria dos servidores públicos com 
a Reforma da Previdência. A palestra foi ministrada pelo 

presidente da Associação Paulista do MP e coordenador do Grupo 
de Trabalho da CONAMP sobre a Reforma, Paulo Penteado, e 
pela a promotora de Justiça e ex-presidente da Associação do 
MP da Bahia, Janina Schuenck, também integrante do GT da 
Associação Nacional.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, fez a abertura do evento 

informando as ações associativas, em conjunto com outras 
entidades, diante das mudanças propostas pela PEC 06/2019.

Palestras – Janina Schuenck fez uma análise das alterações na 
aposentadoria dos membros do MP e apresentou perspectivas 
ao RPPS a partir da Constituição Federal e do que propõe a 
PEC 06. A promotora de Justiça discutiu as regras de transição 
anteriores e o que será revogado, além de tratar sobre alíquotas 
e previdência complementar.

Ampeb promove evento sobre
a Reforma da Previdência

Capa
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Paulo Penteado abordou detalhadamente os principais reflexos 
nas carreiras dos membros ministeriais. Entre os pontos 
destacados pelo promotor, estavam a seguridade social, direito 
adquirido, aumento da alíquota de contribuição, acumulação de 
aposentadorias, direito à pensão, entre outros. Paulo também 
fez uma análise do panorama geral dos recursos públicos e do 
impacto no PIB, que vinha sendo utilizado como forte argumento 

para a aprovação do projeto.

Participaram do evento o vice-presidente da Ampeb, Tiago 
Quadros, a diretora financeira, Márcia Munique Oliveira, o diretor 
de esportes, Paulo César de Azevedo, e a diretora sociocultural, 
Rita Márcia Leite.
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O presidente da Ampeb, Adriano Assis, o 1º Secretário da 
AMAB, o juiz Gilberto Bahia de Oliveira, e o vice-presidente 
do IAF, Helcônio de Souza Almeida, foram recebidos, 

no dia 16 de setembro, pela procuradora-geral de Justiça do 
Ministério Público do Estado da Bahia, Ediene Lousado, e pela 
PGJ adjunta e ex-presidente da Ampeb, Sara Mandra Rusciolelli, 
para reunião sobre soluções à reforma da previdência.

No encontro, foi apresentada uma proposta de compensação 
financeira pela submissão dos membros do MP ao teto do 
Regime Geral da Previdência Social. Essa compensação já existe 
na União, em alguns estados brasileiros, e já foi implementada, 
por exemplo, no município de São Paulo. As Associações 
envolvidas no trabalho pretendiam que essa lacuna fosse suprida 
no âmbito do estado da Bahia, de modo a atender o que dispõe 
a Constituição Federal, respeitando os direitos dos servidores 
públicos de todas as categorias. 

A ex-presidente da Ampeb e integrante do grupo de trabalho 
da CONAMP sobre a reforma da previdência, Janina Schuenck, 
também participou da reunião. Ela faz parte do grupo de trabalho 
das associações, consolidando as sugestões apresentadas. 
Também participou das discussões o chefe de Gabinete da PGJ, 
o promotor de Justiça Marcelo Guedes.

As três entidades representaram as outras associações 
que também vinham desenvolvendo ações para colher a 
maior quantidade de dados possíveis sobre as mudanças na 
previdência, e apresentar propostas que balizem a Administração 
Estadual. As outras entidades são: Associação dos Gestores 
Governamentais do Estado da Bahia – AGGEB, Associação dos 
Defensores Públicos do Estado da Bahia (ADEP-BA,) SINTCE-
Ba, Associação dos Procuradores do Estado da Bahia (APEB) e o 
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia – ADPEB.

Ampeb, IAF 
e AMAB são 

recebidos pela 
Procuradoria 

Geral de Justiça 
do MP-BA

Capa
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Em continuidade às ações que visavam discutir propostas 
em torno da reforma da previdência para apresentação ao 
Estado da Bahia, o presidente da Ampeb, Adriano Assis, o 

1º Secretário da AMAB, o juiz Gilberto Bahia de Oliveira, e o vice-
presidente do IAF, Helcônio de Souza Almeida, foram recebidos 
pelo secretário da SEFAZ, Manoel Vitório da Silva Filho, no dia 

20/09. Na reunião, o secretário manifestou receptividade à 
iniciativa e deixou o canal de diálogo aberto.

O encontro ocorrido fez parte de mais um dos contatos feitos 
sobre a possibilidade de instituição do benefício especial na Bahia.

No dia 27/09, o presidente da Ampeb, Adriano Assis, na 
companhia da promotora de Justiça e ex-presidente da 
entidade, Janina Schuenck, reuniu-se com o secretário da 

Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), Edelvino 
Góes, para tratar sobre a possibilidade de instituição do benefício 
especial na Bahia, por conta da reforma na previdência.

Participaram da reunião o 1º secretário da AMAB, juiz Gilberto 
Bahia; o diretor do IAF, Raphael Soares; a presidente da AGGEB, 
Daniella Gomes, e Jeremias Moura, presidente do PrevBahia.

Ampeb, AMAB e IAF 
são recebidos pelo 

secretário da SEFAZ

Ampeb é recebida pelo secretário de 
Administração do Estado da Bahia

Em 02/10, houve reunião na sede da Associação 
dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia 
(AGGEB) sobre a reforma da previdência. Participaram 

do encontro Daniella S. de Moura Gomes, presidente da 

AGGEB; Raphael de Freitas Soares Junior, diretor do IAF; 
Simone Pamponet da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a 
diretora da ADEP-BA, Melisa Florina Lima Teixeira.

Ampeb participa de reunião 
na sede da AGGEB
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Em 13 de junho de 2019, a Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (FRENTAS) tomou conhecimento 
de que o Senado retomaria as discussões sobre a revisão 

dos crimes de abuso de autoridade por meio do Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 27/2017. 

A proposta legislativa, a princípio, instituía as “10 medidas de 
combate à corrupção”. Contudo, em sua tramitação na Câmara, 
foi desfigurada, introduzindo novos tipos penais de abuso de 
autoridade. Assim, foram feitas diversas alterações ao texto, 
estabelecendo punições para juízes e membros do Ministério 
Público.

Em 26 de junho de 2019, o PLC foi aprovado pelo plenário do 
Senado Federal, com 48 votos favoráveis e 24 contrários. 
Algumas alterações pleiteadas pelas entidades do Ministério 
Público e Magistratura foram acolhidas e retirados do texto 
dispositivos como a previsão de criminalização, a título de culpa, 
da violação de direito ou prerrogativa de advogado; inclusão 
de novos legitimados para o oferecimento de queixa em ação 

penal nos crimes de abuso de autoridade; a pena de reclusão 
(substituída por detenção); entre outros. No entanto, persistiram 
pontos no texto que ameaçam e cerceiam a liberdade no trabalho 
de juízes e promotores de Justiça.

Desde a retomada repentina da tramitação, a CONAMP 
concentrou esforços em Brasília a fim de minimizar os efeitos do 
PLC 27/17. Em conjunto com a Frentas e outras representações 
associativas do MP e de Magistrados, integrantes do conselho 
deliberativo da Associação Nacional intensificaram o diálogo com 
os parlamentares.

A Ampeb oficiou aos senadores baianos Angelo Coronel, Jaques 
Wagner e Otto Alencar, solicitando maiores debates e oitiva 
das instituições afetadas pelas propostas, além de convocar os 
membros do Ministério Público do Estado da Bahia para que 
encaminhassem aos parlamentares, por e-mail, texto preparado 
pela Ampeb para ratificar o posicionamento associativo a respeito 
do projeto de lei.

Nova lei traz retrocessos 
no combate à impunidade 
Articulações das entidades de classe continuam, 
mesmo após a aprovação do projeto

Capa

Autoridade
ABUSO DE
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NOTA TÉCNICA FRENTAS 

PLC 27/2017 

Proposição: PLC 27/2017, da Câmara dos Deputados – Iniciativa Popular que estabeleceria as ’10 medidas de combate à corrupção’. 

Ementa: Alterações no projeto inicial, dentre outras, com a inclusão de crimes de abuso de autoridade por Magistrados e membros do Ministério Público, bem como o crime de violação de prerrogativas dos advogados, entre outras alterações no Estatuto da OAB.  
 
 

A Fre                                                        (FRENTAS)  composta pela  ssociação  acional dos Procuradores do  rabalho –   P    ssociação dos  agistrados  rasileiros –       ssociação  acional dos  embros do  inist rio P blico – CONAMP, Associação  acional dos  agistrados da  ustiça do  rabalho –            ssociação dos  u  es  ederais do  rasil –         ssociação  acional dos Procuradores da  ep blica –   P    ssociação do  inist rio P blico do  istrito  ederal e  errit rios – AMPDFT, Associação  acional do  inist rio P blico  ilitar –    P  e  ssociação dos  agistrados do  istrito  ederal e   errit rios –     I      entidades de classe de  mbito nacional que congregam mais de  0.000 ju  es e membros do  inist rio P blico em todo o pa s  tendo em vista a possibilidade de votação imediata do Projeto de Lei da Câmara nº 27/2017, sobretudo em razão do 

A discussão voltou para a Câmara dos Deputados, 
mas, ao invés de seguir com a tramitação, 
deputados optaram por modificar e aprovar, 
rapidamente, um outro projeto sobre o mesmo 
tema: o PL 7596/17. O conteúdo aprovado 
consistia em um substitutivo tanto do texto de 
autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede/
AP), quanto ao texto de autoria de Renan Calheiros 
(PMDB-AL). À época, também devido ao esforço 
concentrado das entidades de classe, este 
substitutivo obteve importantes modificações. 

Nota Técnica Frentas
PLC 27-2017
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Aprovação do projeto 
Capa

Brasília (15/08/2019) — A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) manifesta sua indignação com a aprovação 
do projeto de lei de abuso de autoridade (PL 7596/2017), na noite desta quarta-feira (14), pela Câmara dos Deputados, que contém uma 
série de falhas e impropriedades que inibem a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário e das forças de segurança, prejudicando 
o desenvolvimento de investigações e processos em todo o país e contribuindo, assim, para o avanço da impunidade.

Diante da relevância do referido projeto, as entidades subscritoras – que representam 40 mil membros da magistratura e do MP brasileiro 
- entendem que deveria ter ocorrido a discussão aprofundada do texto, com audiências públicas e a participação da sociedade e das 
instituições que lidam com o tema. O aperfeiçoamento da legislação sobre abuso de autoridade é necessário, já que a legislação em vigor, 
de 1965, está, de fato, defasada. Por isso, o tema deveria ter sido tratado com serenidade, a partir de um amplo debate, em tramitação 
ordinária, exatamente o oposto do que ocorreu na Câmara dos Deputados, que aprovou o texto sem qualquer discussão, em regime de 
urgência.

Os deputados chancelaram um texto que mantém as definições de diversos crimes de maneira vaga, aberta, subjetiva, punindo situações 
que hoje são normalmente dirimidas pelo sistema de justiça. A Frentas alerta a sociedade para os efeitos absolutamente negativos de uma 
possível sanção do PL 7596/2017 no combate a ilegalidades das mais variadas espécies, à corrupção e ao crime organizado. As entidades 
trabalharão para que excessos e impropriedades contidos no referido projeto de lei sejam vetados pelo presidente da República e, em 
caso de sua sanção, para que os referidos artigos sejam invalidados pelo Poder Judiciário, diante de manifestas inconstitucionalidades.

No dia 14 de agosto de 2019, em plenário, ocorreu a 
votação na Câmara. Ao mesmo tempo, foram aprovados 
os pareceres da Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado e da Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania, além de uma emenda.

No dia seguinte, a FRENTAS manifestou novamente indignação 
com aprovação de projeto sobre abuso de autoridade.

Nota pública sobre o PL 7596/2017

Em reunião no dia 20 de agosto de 2019 com o ministro 
da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, 
integrantes da CONAMP protocolaram, no Palácio do 

Planalto, solicitação de veto ao projeto de lei que definia os crimes 
de abuso de autoridade (PL 7596/17), aprovado pela Câmara dos 
Deputados em 14 de agosto.

No documento, a entidade apresentou uma série de argumentos 
técnicos e jurídicos quanto às inconstitucionalidades (inclusive 
por vícios formais), inadequações e riscos da proposição ao 

funcionamento do sistema de Justiça. “Os tipos penais vagos 
são inconstitucionais porque permitem variadas interpretações 
acerca de seu conteúdo, colocam nas mãos do julgador a definição 
casuística daquilo que é crime ou não é; e, consequentemente, 
permitem persecuções indevidas”, concluiu o texto. A CONAMP, 
portanto, solicitou o veto integral do PL 7596/17.

O encontro foi articulado pelo Conselho Nacional de Procuradores 
Gerais (CNPG) que também protocolou pedido de veto ao projeto. 

CONAMP formaliza 
pedido de veto 
ao projeto de Abuso 
de Autoridade
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Representantes da CONAMP, presidentes e associados 
de associações afiliadas participaram, no dia 20/08, de 
ato público, em Brasília, em repúdio à aprovação do PL 

7596/17 e em defesa da independência dos organismos do 
Estado que combatem a criminalidade, em especial a violenta e 
a organizada.

O vice-presidente da Ampeb, Tiago Quadros, acompanhou a 
movimentação dos membros do MP e Magistratura contra o 
projeto de abuso de autoridade. Os manifestantes seguiram para 
o Palácio do Planalto para ato público.  “O ato ocorrido tinha o 
propósito de alertar a sociedade e o presidente Bolsonaro acerca 

do real propósito do projeto de lei que diz criminalizar o abuso de 
autoridade, mas que, na prática, busca silenciar as instituições. 
Foi verbalizado em alto e bom som, em frente ao palácio do 
Planalto, a necessidade de que tal projeto seja vetado”, declarou 
Tiago Quadros no dia do protesto.

Atos nos estados - De 19 a 23 de agosto ocorreram diversos 
atos públicos nos estados pedindo o veto integral do PL 7596/19, 
que definia os crimes de abuso de autoridade. Além do ato em 
Brasília no dia 20 de agosto, as associações afiliadas à CONAMP, 
entre elas a Ampeb, realizaram atos nas capitais e municípios 
dos Estados da Federação. 

Manifestações contra o projeto

Ato em BrasíliaAto dos Funcionários da Ampeb

Durante a abertura do IV Simpósio Nacional de Combate 
à Corrupção da ADPF, em 22 de agosto, Edvandir Felix de 
Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF), fez a leitura de nota multiassociativa 
em repúdio ao projeto de lei de abuso de autoridade.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, a presidente da AMAB, 
Elbia Araújo, e a presidente da AMATRA5-BA, Cecília Pontes 
Barreto Magalhães, acompanharam a leitura do documento no 
evento, também assinado por Saulo Casali Bahia, presidente 
AJUFBA e delegado Seccional na Bahia da AJUFE; Fernando 
Tulio da Silva, delegado substituto da ANPR na Bahia, 
além de Larissa Leal Lima Amorim, delegada Regional da 

ANPT – PRT – 5 Região, e Rony José Silva, presidente da 
ADPF-BA.

A abertura contou ainda com a presença do ex-ministro do STJ 
Gilson Dipp; do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; dos 
desembargadores Júlio Travessa e José Rotondano; do chefe 
do MPF local, o procurador-chefe, Fábio Loula; do presidente 
da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Geraldo Júnior, 
além de outras autoridades. O vice-presidente da Ampeb, Tiago 
Quadros, e alguns associados também estiveram presentes no 
evento, cujo tema foi “Novos rumos no Combate à Corrupção 
e à criminalidade organizada: O Brasil Pós Operação Lava Jato 
e a experiência italiana”.

Entidades se manifestam 
contra PL de abuso de 

autoridade, em simpósio 
contra a corrupção
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Capa

Ato manifesta repúdio ao
PL do abuso de autoridade
No dia 23/08, o ato contra o projeto de abuso de 

autoridade foi realizado no Fórum Juiz Antônio 
Carlos Araújo de Oliveira, no Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT5), em Salvador. A manifestação foi objeto 
de uma ação conjunta de associações afetadas pelas 
mudanças propostas pelo PL.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, afirmou que 
projetos como este fazem parte de uma estratégia para 
enfraquecer as instituições que defendem os direitos 
sociais e para debilitar sua independência, além de 
tentar inibir o trabalho que vem sendo realizado no 

combate à criminalidade, em especial da sofisticada. 
“O que pretendem fazer com a criação de tipos penais 
abertos, em face do exercício legítimo das atividades? 
Impedir que nós as exerçamos”, afirmou o presidente, 
que destacou também a necessidade de manutenção 
da união das associações para combater esse tipo de 
iniciativa legislativa.

Em nome da Ampeb, Adriano externou ainda sua 
indignação em relação à campanha promovida pela OAB 
nacional divulgada naquele mês, cujo teor considerou 
desinformativo em torno do PL, com propaganda 

Ba
hi

a
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A Ampeb e a AMAB 
divulgaram, em conjunto, 
nota pública para externar 
seu posicionamento 
acerca da aprovação 
do PL 7596/2017. No 
documento, as entidades 
destacaram que a aprovação 
do projeto teve uma rapidez 
incomum e o texto coloca 
sob grave risco de violação a 
autonomia e a independência 
de ambas instituições, “texto 
este que pode vir a servir de 
instrumento de perseguição 
e criminalização do trabalho 
de Magistrados e membros 
do Ministério Público de todo o 
país”.

Ademais, afirmou que o PL 
instituía penas desproporcionais, 
além de conter a descrição de 
crimes de forma excessivamente 
subjetiva, dúbia e imprecisa 
juridicamente. A AMAB e a AMPEB 
alertam ainda a sociedade baiana 
sob os perigos representados pelo 
texto aprovado.

Veja nota:

distorcida sobre o que é de fato o 
abuso de autoridade.

O ato contou ainda com 
Associação dos Juízes Federais 
da Bahia (Ajufe-BA), Associação 
dos Juízes federais do Brasil 
– Seccional Bahia (Ajufe), 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região 
(Amatra5), Associação Nacional dos Procuradores da República 
(ANPR), Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) e Associação dos Delegados de Polícia Federal (ADPF).

As diretoras da entidade de classe do MP baiano Lucy Mary Thomas 
(administrativa) e Márcia Munique (financeira) também participaram. 
A ex-presidente da Ampeb, Janina Schuenck, esteve presente no 
ato, assim como o associado Olímpio Campinho.

No
ta

 pú
bli

ca
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Capa

Ampeb acompanha 
sessão de apreciação 

dos vetos presidenciais 
em Brasília

Em 13 de junho de 2019, a Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (FRENTAS) tomou conhecimento 
de que o Senado retomaria as discussões sobre a revisão 

dos crimes de abuso de autoridade por meio do Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 27/2017. 

A proposta legislativa, a princípio, instituía as “10 medidas de 
combate à corrupção”. Contudo, em sua tramitação na Câmara, foi 
desfigurada, introduzindo novos tipos penais de abuso de autoridade. 
Assim, foram feitas diversas alterações ao texto, estabelecendo 
punições para juízes e membros do Ministério Público.

Em 26 de junho de 2019, o PLC foi aprovado pelo plenário do 
Senado Federal, com 48 votos favoráveis e 24 contrários. 
Algumas alterações pleiteadas pelas entidades do Ministério 
Público e Magistratura foram acolhidas e retirados do texto 
dispositivos como a previsão de criminalização, a título de culpa, 
da violação de direito ou prerrogativa de advogado; inclusão 
de novos legitimados para o oferecimento de queixa em ação 

penal nos crimes de abuso de autoridade; a pena de reclusão 
(substituída por detenção); entre outros. No entanto, persistiram 
pontos no texto que ameaçam e cerceiam a liberdade no trabalho 
de juízes e promotores de Justiça.

Desde a retomada repentina da tramitação, a CONAMP 
concentrou esforços em Brasília a fim de minimizar os efeitos do 
PLC 27/17. Em conjunto com a Frentas e outras representações 
associativas do MP e de Magistrados, integrantes do conselho 
deliberativo da Associação Nacional intensificaram o diálogo com 
os parlamentares.

A Ampeb oficiou aos senadores baianos Angelo Coronel, Jaques 
Wagner e Otto Alencar, solicitando maiores debates e oitiva 
das instituições afetadas pelas propostas, além de convocar os 
membros do Ministério Público do Estado da Bahia para que 
encaminhassem aos parlamentares, por e-mail, texto preparado 
pela Ampeb para ratificar o posicionamento associativo a respeito 
do projeto de lei.

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público – FRENTAS, 
composta pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, 
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público – CONAMP, Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, Associação dos Juízes 
Federais do Brasil – AJUFE, Associação Nacional dos Procuradores da 
República – ANPR, Associação Nacional do Ministério Público Militar – 
ANMPM, Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
– AMPDFT e Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios – 
AMAGIS/DF vem a público manifestar sua irresignação com a derrubada pelo 
Congresso Nacional de 18 vetos ao Projeto de Lei de Abuso de Autoridade, na 
noite da última terça-feira (24), fato que trará um retrocesso sem precedentes 
na história recente do país no combate à impunidade, à criminalidade e a 
ilegalidades das mais diversas ordens.

A proposta enviada pelo Congresso Nacional ao Palácio do Planalto, em agosto, 
foi aprovada pela Câmara dos Deputados sem qualquer aprofundamento da 
discussão da matéria naquela casa, tendo o respectivo projeto de lei ficado 
paralisado, sem qualquer tramitação, por mais de 2 anos, sendo levado à 
votação em Plenário às pressas, a partir de requerimento de urgência, em um 
turbulento ambiente político.

Os 36 vetos promovidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, 
reduziram significativamente graves problemas presentes no texto original, 

especialmente os que se referem à definição de tipos penais. A decisão de 
senadores e deputados federais, de rejeitar a maioria dos vetos do Palácio 
do Planalto, produziu uma lei subjetiva, vaga e repleta de imperfeições. As 
associações da FRENTAS sempre defenderam o aperfeiçoamento da 
legislação sobre o abuso de autoridade, mas esse aprimoramento deveria ser 
gestado a partir de debate amplo, em tramitação ordinária, sem açodamento 
e sem gerar o alto potencial de criminalização da regular atuação de juízes e 
membros do Ministério Público.

O texto chancelado pelos parlamentares será responsável por inibir a 
atuação da magistratura, do Ministério Público e das forças de segurança, 
prejudicando o desenvolvimento de investigações e processos em todo o país, 
contribuindo, assim, para o avanço da impunidade e para o cometimento de 
ilegalidades. A legislação aprovada impõe o medo e o receio na atuação de 
juízes, promotores e procuradores.

Por fim, as entidades da FRENTAS afirmam que trabalharão para invalidar, no 
Poder Judiciário, trechos específicos da Lei de Abuso de Autoridade, diante de 
manifestas inconstitucionalidades, e buscarão uma regulamentação precisa 
dos termos vagos e imprecisos previstos na lei, na busca por dar respaldo e 
segurança jurídica à atuação de magistrados e membros do Ministério Público 
em todo o país.

Brasília, 25 de setembro de 2019.

No
ta

 pú
bli

caDERRUBADA DE VETOS AO PROJETO DE LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia22



A CONAMP, a Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR) e a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT) protocolaram, no 

dia 09 de outubro, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
6238 contra a nova lei que define os crimes de abuso de 
autoridade (Lei nº 13.869/2019).

Conforme a petição: “o Parlamento brasileiro acabou por não 
manter grande parte das objeções opostas pelo Presidente 
da República e aprovou a lei em questão, a partir do que 
permaneceram criminalizados diversos comportamentos 
relacionados ao exercício da atividade-fim de órgãos públicos, 
alguns, inclusive, com funções constitucionais de soberania, 
contexto no qual o Ministério Público brasileiro foi gravemente 
atingido; não bastasse isso, os tipos penais criados pela 
Lei nº 13.8691/2019 são extremamente vagos, imprecisos, 

indeterminados e abertos, possibilitando as mais diversas 
interpretações do que, ao final , constituiria crime de abuso de 
autoridade”. As associações solicitaram concessão de medida 
cautelar.

Na ocasião, a Associação dos Juízes do Brasil (Ajufe) 
também protocolou ADI, com o mesmo assunto. A Associação 
de Magistrados Brasileiros (AMB) já havia realizado o 
questionamento e a Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra) é amicus curiae na ação da 
AMB. 

O questionamento conjunto significou a continuação dos 
esforços da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) em prol das prerrogativas de juízes, 
promotores e procuradores de Justiça.

Entidades de classe do MP 
questionam no STF a nova 
lei de abuso de autoridade
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Capa

Frentas divulga Carta Aberta 
à população contra a Lei que 
criminaliza a autoridade pública
Líderes associativos da Frente 

Associativa da Magistratura e 
do Ministério público (Frentas) 

participaram, no dia 10 de outubro, de 
coletiva de imprensa sobre as ações 
jurídicas contra a Lei nº 13.869/2019, que 
define os crimes de abuso de autoridade. 
O posicionamento das entidades 
repercutiu em veículos de alcance 
nacional, como G1, Correio Braziliense, 
Jornal Hoje, Metrópoles, Estadão, Isto É, 
Estado de Minas, Jornal Nacional, Vortex, 
entre outros. Na oportunidade, foi divulgada 
a “Carta Aberta à população contra a Lei que 
criminaliza a autoridade pública”, assinada 
pelas associações que compõem a Frentas. 

Ao se manifestar durante a coletiva, o 
presidente da CONAMP, Victor Hugo 
Azevedo, lembrou dos alertas internacionais 
dos riscos da nova legislação, como as 
notas da Federación Latinoamericana de 
Fiscales (ALF), da Associação Internacional 
dos Procuradores (IAP) e do Grupo de 
Trabalho sobre Suborno da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Ele afirmou ainda que não se pode 
descontextualizar a nova lei com o atual momento 
do País “em que há uma campanha difamatória 
contra o serviço e o servidor público”.

A CONAMP, a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR) e a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 
ingressaram no Supremo Tribunal Federal com 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6238 
contra a nova lei que define os crimes de abuso 
de autoridade. 

 
 

 

Carta Aberta à população contra a Lei que criminaliza a autoridade pública 

 

As entidades que integram a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 

(Frentas), representando mais de 40 mil juízes e membros do Ministério Público de todo o país, 

vêm alertar a população brasileira sobre os riscos trazidos pela Lei nº 13.869/2019, a denominada 

Lei de Abuso de Autoridade, que, na prática, revela-se uma lei de estímulo e incentivo à 

impunidade, além de fragilizar o sistema de justiça do país. 

As associações signatárias são totalmente contrárias a qualquer tipo de abuso. Ainda mais 

quando praticados por autoridades. E sempre defenderam um sério e profundo debate para 

aperfeiçoamento da legislação sobre a matéria, o que até agora não ocorreu. 

Todavia, não se pode concordar com a aprovação de uma lei que, em grande medida, além 

de corroer a independência do Judiciário e Ministério Público, fragiliza a atuação dos órgãos que 

integram o sistema de justiça, em especial os que combatem o descumprimento de direitos 

fundamentais e outras graves ilegalidades, entre elas a corrupção e as praticadas por organizações 

criminosas, condutas ainda recorrentes em nosso país. 

A mencionada Lei, ao contrário de coibir os verdadeiros abusos de autoridade, abre a porta 

da impunidade, uma vez que atinge e inibe o poder-dever de investigar, processar e julgar autores 

de crimes e de infrações civis e trabalhistas, sem o que não se sustenta uma sociedade 

democrática e fundada nos valores da democracia e da república. 

Ao definir os crimes por meio de expressões vagas, imprecisas, de múltiplos significados e 

de interpretação genérica, a exemplo de “sem justa causa fundamentada”; “à falta de qualquer 

indício”; “manifesta desconformidade”, a Lei nº 13.869/2019 expõem policiais, juízes e membros 
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fundamentais e outras graves ilegalidades, entre elas a corrupção e as praticadas por organizações 

criminosas, condutas ainda recorrentes em nosso país. 

A mencionada Lei, ao contrário de coibir os verdadeiros abusos de autoridade, abre a porta 

da impunidade, uma vez que atinge e inibe o poder-dever de investigar, processar e julgar autores 

de crimes e de infrações civis e trabalhistas, sem o que não se sustenta uma sociedade 

democrática e fundada nos valores da democracia e da república. 

Ao definir os crimes por meio de expressões vagas, imprecisas, de múltiplos significados e 

de interpretação genérica, a exemplo de “sem justa causa fundamentada”; “à falta de qualquer 

indício”; “manifesta desconformidade”, a Lei nº 13.869/2019 expõem policiais, juízes e membros 

No final de outubro, Adriano Assis, participou do programa 
Jogo do Poder Nordeste, apresentado pelo jornalista Zilan 
Costa e Silva, que é exibido pela Rede CNT. No debate, o 

presidente da Ampeb falou da nova lei de abuso de autoridade e suas 
consequências para o trabalho dos membros do Ministério Público 
e os retrocessos da norma no que tange o combate à impunidade. 

Com informações da CONAMP e CNMP

Presidente da Ampeb concede 
entrevista à Rede CNT

A Ampeb realizou campanha em Salvador contra a 
nova lei que define os crimes de abuso de autoridade 
(Lei nº 13.869/2019). Foram veiculados 10 outdoors 

com mensagens contra a lei aprovada, que afeta a atuação 
funcional do Ministério Público.

As peças foram divulgadas nos seguintes bairros: Amaralina, 
Barra, Garcia, Paralela, Pituaçu, Barris, Imbuí, Barros Reis, 

além de Paripe Estrada da Base Naval. A ação foi viabilizada 
de forma gratuita graças ao apoio da associada Grace 
Campello. “A Ampeb agradece à associada pela grande 
contribuição na defesa da nossa Instituição”, afirmou Adriano 
Assis, presidente da Associação.

Veja as peças produzidas para a campanha:

Ampeb faz campanha em Salvador 
contra a nova lei de abuso de autoridade
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Artigo Jurídico

O mar de (in)certezas da
Lei de Abuso de Autoridade
Quem ousa passar além do Bojador da 
impunidade, tem que passar além da dor.

A já famigerada Lei de Abuso de 
Autoridade (Lei n.° 13.869/2019), de 
certo, direta ou indiretamente, constitui 
novo obstáculo no combate ao crime 
no Brasil, afetando, com amarras, o 
trabalho de policiais, membros do 
Ministério Público e juízes.

Longe de se tratar de ordinária criação 
de tipos penais ou mera grita das 
associações de classe, a forte resistência 
à Lei de Abuso de Autoridade se justifica 
pelo inequívoco estabelecimento 
de novas balizas à atuação policial, 
ministerial e do Judiciário, em todo 
o âmbito da persecução penal: do 
inquérito ao processo criminal.

A presunção de inocência, - inegável 
direito fundamental do cidadão, mas 
que atua(va) sobremodo no momento 
procedimental da prolação das 
sentenças condenatórias -, com os 
contornos gizados pela nova legislação, 
passou a ter força normativa quase 
absoluta, inclusive no âmbito do 
inquérito e da formulação da denúncia 
promovida pelo Ministério Público, fases 
persecutórias outrora regidas pelo 
princípio do in dubio pro societate.

Até o advento da nova Lei de Abuso 
de Autoridade, a força normativa do 
princípio da presunção de inocência era 
sopesada em face de outros direitos 
e garantias igualmente fundamentais, 
dentre elas a vedação de proteção 
deficiente dos direitos humanos pelo 
Estado brasileiro, emergindo deste 
“embate normativo” distintos “pontos 

de equilíbrio” situados próximos dos 
seus polos conflitantes, a depender 
do momento da atividade estatal de 
apuração das notícias da prática de 
infrações penais.

Verificava-se um contínuo e gradual 
deslocamento do “ponto de equilíbrio”na 
“balança dos direitos” em aparente choque: 
inicialmente estabelecido mais próximo ao 
dever de proteção estatal eficiente dos 
direitos fundamentais da coletividade, 
tendia ao encontro paulatino do seu 
outro polo nesta equação (o princípio da 
presunção de inocência), à medida que 
a atividade estatal persecutória avançava 
rumo ao seu normal deslinde – a sentença 
de mérito -, quando então se manifestava 
sob a sua forma mais contundente: o in 
dubio pro reo.

Conforme lição corrente nas salas 
dos cursos jurídicos, a instauração 
de investigações criminais e a 
adoção de diligências investigatórias 
preliminares não-invasivas da 
intimidade (como, por exemplo, busca 
de informações e dados abertos na 
rede mundial de computadores) são 
providências que deveriam ser adotadas 
de ofício pela autoridade competente 
diante da mera ciência de fatos de 
aparência criminosa.

Aqui, a investigação preliminar cumpriria 
o papel de reunir elementos indiciários 
mínimos da ocorrência de uma infração 
penal e de sua respectiva autoria. 
Nesta fase procedimental, o “ponto de 
equilíbrio” resultante do mencionado 
embate principiológico (presunção de 
inocência versus in dubio pro societate) 
pendia para a proximidade deste último.

Nas etapas seguintes do caminho 
persecutório criminal – o oferecimento 
de denúncia e a decisão judicial do 
seu recebimento –, exige-se grau de 
convicção fundamentada. Na dúvida 
(tomada como sinônimo de ausência 
de certeza sobre a existência da 
infração penal e sua autoria, e não como 
absoluta falta de provas), no paradigma 
anterior à Lei de Abuso de Autoridade, 
ainda deveria prevalecer a força do in 
dubio pro societate: a apuração deve 
prosseguir, pelo ajuizamento da ação 
penal, em sede de processo judicial com 
todas as garantias que lhes são ínsitas 
(notadamente, o contraditório e a ampla 
defesa).

Após toda a fase de instrução judicial 
e produção de provas sob o crivo do 
contraditório, finalmente o “ponto de 
equilíbrio” se fixa junto ao outro polo 
privilegiador das garantias fundamentais 
do acusado. No momento de decidir a 
questão criminal, persistindo dúvida 
objetiva no espírito do julgador, esta 
dúvida milita em favor do réu.

Agora, com o paradigma iniciado pela 
Lei de Abuso de Autoridade, dar início 
ou proceder à persecução penal, civil 
ou administrativa sem justa causa 
fundamentada, ou requisitar instauração 
ou instaurar procedimento investigatório 
de infração penal ou administrativa, em 
desfavor de alguém, à falta de qualquer 
indício da prática de crime, de ilícito 
funcional ou de infração administrativa 
constituirão crime, o que limitará a 
atuação dos membros do Ministério 
Público e das polícias.

O termo justa causa, por exemplo, 
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é expressão genérica, com amplas 
interpretações, mesmo no âmbito dos 
doutrinadores. Para alguns, seria o 
conjunto de elementos mínimos apto a 
permitir a persecução criminal. Difícil, 
mais ainda, é estabelecer quais seriam 
os elementos mínimos: um laudo 
pericial, testemunhas, palavra da vítima, 
entre outros.

O art. 9° da referida Lei, por exemplo, 
estipula que decretar medida de 
privação da liberdade em manifesta 
desconformidade com as hipóteses legais 
configura fato sancionado com pena de 1 
(um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Definir desconformidade com as 
hipóteses legais, quando o art. 312 do 
CPP enuncia a presença de requisitos 
nominados “garantia da ordem pública 
e econômica” e “conveniência da 
instrução criminal”, por exemplo, é tarefa 
árdua e torna extremamente inseguro, 
imprevisível e desafiador o trabalho do 
requerente da prisão e daquele que a 
decreta, ainda que certos da presença dos 
pressupostos da prisão cautelar, segundo 
a jurisprudência dominante. Lembremos 
que, ultimamente, o entendimento dos 
tribunais costuma alterar-se rapidamente, 
sem muitos rodeios. No mesmo viés, 
caprichos, manifestamente, falta de justa 
causa, termos e expressões da Lei em que 
cabíveis diversos caminhos interpretativos.

Como é sabido, direito ainda não é 
matemática e, excetuados os absurdos, 
desconformidades com as hipóteses 
legais podem surgir por divergência de 
concepção de mundo, de ideias e de filiação 
a determinados posicionamentos jurídicos.

Apesar de a vigência somente 

ocorrer 120 (cento e vinte) dias após 
a publicação, e ser ainda dogma 
jurídico a irretroatividade da lei penal, 
recentemente o Supremo Tribunal 
Federal, por analogia, engendrou 
hipótese de aplicação de tipo penal, por 
extensão, também em aparente violação 
ao princípio da legalidade penal (ADO 
26 e MI 4733), outro dogma agora 
contestável. Assim, não surpreenderia 
a possibilidade de retroação da 
mencionada lei para atingir ato pretérito 
ou o alargamento de seus conceitos.

As recentes decisões (e inquéritos, 
e buscas e apreensões) do Supremo 
Tribunal Federal somente serviram para 
fortalecer a insegurança jurídica no 
exercício do mister dos promotores de 
justiça e juízes.

As consequências para o sistema de 
justiça criminal são nefastas. Exemplo 
corriqueiro na praxe forense: mulher 
vítima de violência doméstica. Em 
inúmeros casos, pelas circunstâncias 
da violência doméstica, não há 
testemunhas. Praticará o crime o 
promotor de justiça que, ciente, 
requisitar a instauração de inquérito 
policial ou que denunciar?

Para o acusado, certamente, o decreto 
prisional, a denúncia, a investigação 
estarão fora das hipóteses legais, o 
que permite a representação, além de 
eventual ação penal privada subsidiária, 
contra o exercente do cargo do Ministério 
Público e da magistratura, que, em 
determinado caso concreto, vislumbrou 
tais indícios, passíveis de diversas 
interpretações. O acusador e o julgador 
transformar-se-iam em acusados, com 
as sanções correspondentes.

Em todas as hipóteses acima, o sistema 
de justiça criminal tinha seus remédios: 
apelação, recurso em sentido estrito, 
habeas corpus e revisão criminal. 
Vislumbrada infração disciplinar, 
oportunizava-se o rígido controle do 
CNJ e do CNMP. Aos corruptos, a ação 
penal condenatória.

Com a largueza de interpretação 
que vem sendo levada a efeito nos 
tribunais pátrios, no CNJ e CNMP, 
sobremodo quando se trata de sanções 
a membros do Ministério Público ou do 
Poder Judiciário, passará o exercente 
do cargo público a, na dúvida, optar pelo 
viés que menos transtornos pessoais e 
profissionais puder lhe causar. Não é 
covardia nem pusilanimidade, é o instinto 
de sobrevivência.

Assim, apesar de aparentemente, 
conforme as impressões iniciais 
divulgadas pela imprensa, obstar 
investigações e ações penais 
relacionadas à grande corrupção ou 
ao crime organizado, observa-se, 
infelizmente, que a Lei de Abuso de 
Autoridade constituiu novo modelo 
de atuação das polícias, do Ministério 
Público e do Judiciário, em todos os 
casos criminais, de violência doméstica 
a tráfico de drogas, de homicídios 
a crimes contra o patrimônio ou 
ambientais.

No país que pretendia ultrapassar o 
Bojador da impunidade, novos ventos 
fazem retroceder ou, pior ainda, navegar 
por mares da insegurança, da inversão 
de valores e da neutralização das 
autoridades incumbidas de defender a 
sociedade ou de julgar aqueles que a 
atacam.

Frank Ferrari
Alagoinhas

Igor
Alagoinhas
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Nacional

CONAMP acompanha 
tramitação de projeto que altera 
lei improbidade administrativa
Outro tema que vem sendo pauta de reuniões do Conselho 

Deliberativo da CONAMP é a possibilidade de alterações 
na Lei de Improbidade Administrativa. O projeto, 

apresentado pelo deputado Roberto de Lucena (Pode-SP), 
resultou do trabalho de uma comissão de juristas criada pelo 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e coordenada pelo ministro 
Mauro Campbell.

Em setembro, o presidente da Associação Espírito-Santense do 
Ministério Público (AESMP), Pedro Ivo, representou a CONAMP 
em audiência pública sobre a Lei de Improbidade Administrativa 
(PL 10887/18).

Durante o debate, Pedro Ivo destacou a demanda social para 

que o Ministério Público realize o combate à corrupção. “Ao 
Ministério Público não interessa a perseguição de grupos. O que 
nos é muito caro é o cumprimento da lei e a repercussão disso 
para a sociedade”, disse. O promotor de justiça defendeu ainda 
a manutenção de dispositivos que permitem o enfretamento de 
temáticas como o nepotismo.

A dinâmica entre juízes e promotores; mecanismos de 
controle do inquérito civil; legitimidade ativa do MP; culpa e 
responsabilidade por improbidade administrativa; condições de 
fixação e suspensão de prazos; acordo de não persecução civil e 
controle social e transparência foram alguns dos itens abordados 
também pelo representante da CONAMP.
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Em nome da CONAMP, o presidente da Ampeb, Adriano 
Assis, participou no meado de outubro de audiência pública 
na comissão da Câmara dos Deputados que analisa o 
Projeto de Lei nº 10.887, de 2018, do Deputado Roberto de 
Lucena, que “altera a Lei nº 8.429, de 1992, que dispõe sobre 
improbidade administrativa”. Participaram como expositores 
Gilson Dipp, magistrado, jurista e ex-ministro aposentado 
do Superior Tribunal de Justiça, e Ney Barros Bello Filho, 
desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Na audiência, Adriano Assis discordou de outro participante, 
o desembargador Ney Bello Filho, que afirmou ser um 
equívoco considerar improbo o agente público que age com 

negligência, imprudência ou imperícia. Adriano defendeu a 
aplicação da lei de improbidade nos casos em que a prática 
de erro grosseiro causa danos ao patrimônio público, ainda 
que sem dolo. “Seja por se tratar de algo recorrente entre 
autoridades e agentes públicos com altas responsabilidades, 
seja porque o projeto permite o acordo, a improbidade 
culposa por erro grosseiro, na minha opinião, deveria ser 
mantida”.

O representante da CONAMP, no entanto, ponderou que o 
projeto acerta ao acolher a jurisprudência predominante 
e ao incluir em lei a possibilidade de o Ministério Público 
conduzir acordos envolvendo a investigação de casos de 

improbidade. “O acordo pode ser feito para não haver o 
processo ou já com ação proposta”, destacou. Atualmente, 
esses acordos seguem regras do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP).

Ocorrida na Câmara dos Deputados, em Brasília, a 
audiência pública visava instruir a matéria, dando voz 
a diferentes segmentos da sociedade organizada e a 
autoridades públicas. Em sua exposição Adriano ressaltou 
aspectos relevantes e apresentou algumas sugestões ao 
PL, considerando-o um avanço importante para o sistema 
jurídico do país.

Com informações da CONAMP

Em audiência 
pública, presidente 
da Ampeb defende 

manutenção da 
improbidade culposa 
por erro grosseiro e 

dano ao erário
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Em julho de 2019, a CONAMP divul- 
gou nota pública em defesa do siste-
ma acusatório e das prerrogativas do 

Ministério Público acerca da decisão proferida, 
á época, no recurso extraordinário 1.055.941 – 
São Paulo, que suspendeu o processamento 
de todos os processos judiciais em andamen-
to e de todos os inquéritos e procedimentos 
de investigação criminal (PIC’S), atinentes aos 
Ministérios Públicos Federal e Estaduais, em 
trâmite no território nacional, iniciados a partir 
de dados compartilhados pelos órgãos de fis-
calização e controle (Fisco, UIF e Bacen).

Nacional

Investigações 
STF conclui que 

dados podem 
continuar sendo 
compartilhados 
pelos órgãos de 

fiscalização e 
controle

 
 

 

NOTA PÚBLICA DE DEFESA DO SISTEMA ACUSATÓRIO 

E DAS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP),
         

entidade que representa mais de 16 mil Membros do Ministério Público vem a público
              

externar seu posicionamento acerca da decisão proferida no RECURSO
         

EXTRAORDINÁRIO 1.055.941 - SÃO PAULO, que suspendeu o processamento de todos
           

os processos judiciais em andamento e de todos os inquéritos e procedimentos de
             

investigação criminal (PIC’s), atinentes aos Ministérios Públicos Federal e estaduais, em
           

trâmite no território nacional, iniciados a partir de dados compartilhados pelos órgãos
            

de fiscalização e controle (Fisco, COAF e BACEN), o que faz nos seguintes termos: 

  

1.O compartilhamento com o Ministério Público, por órgãos administrativos de
          

fiscalização e controle, de informações que evidenciem a prática de ilícitos, como
            

fazem o Fisco, o COAF e o BACEN, dentre outros, é medida amplamente utilizada em
               

países democráticos e detentores de sólidos Estados de Direito, sendo prevista em
            

diversas convenções internacionais concebidas para prevenir e reprimir delitos que
          

ameaçam direitos essenciais da cidadania em geral; 

  

2.Por outro lado, essa medida, por ser fundamental para a prevenção e repressão a
              

atividades delituosas de alta gravidade, como se dá no caso do crime organizado, do
              

tráfico de entorpecentes, do tráfico de armas e pessoas e da corrupção, é autorizada
              

por nosso ordenamento jurídico em diversas leis, do que são exemplos a Lei
             

Complementar Federal n°105/2001 e a Lei nº9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro),
            

e reconhecida em repetidos e consistentes precedentes jurisprudenciais dos mais altos
           

tribunais do Brasil; 

  

3.No denominado sistema processual penal acusatório, as missões de investigar e
           

julgar devem estar separadas, de modo que a intervenção judicial em investigações
            

somente se dê quando, segundo os pressupostos legais, sejam necessárias medidas
           

que intercedem nos direitos fundamentais dos investigados, ou sejam necessários
          

reparos à violação desses direitos; 
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No início do mês de dezembro, o STF 
concluiu o julgamento do RE 1.055.941. 
Foi acolhida a tese do ministro Alexan-
dre de Moraes, que prevaleceu por 10 
votos a 1, e, assim, o Ministério Público 
e a Polícia podem receber diretamente 
dados da UIF, desde que pelo sistema 
eletrônico de informações, mantendo-
-se o sigilo.

Veja ao lado, nota veiculada.

 
 

 

4.O compartilhamento de informações por órgãos administrativos, em especial o

          COAF, para que medidas de investigação sejam procedidas pelo Ministério Público e

            por outras autoridades não configura restrição a direitos fundamentais dos

          investigados, de modo que submeter essa providência a prévia autorização judicial

           poderá implicar, por um lado, o retardamento das apurações, a continuidade da

            prática criminosa, a ocultação de provas e, ao fim e ao cabo, a impunidade de pessoas

                que infringem, com condutas graves, nossa legislação, e, por outro, sérios prejuízos

            aos investigados, pois não haverá a conclusão das investigações suspensas que sobre

            eles recaem; 

  

5.A decisão proferida monocraticamente no processo referido, que limitou,

         exclusivamente, a atividade de investigação do Ministério Público, ao optar pela

           suspensão de todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal (PIC’s)

           conduzidos pelos membros da instituição, cria um obstáculo dispensável ao

          andamento célere e eficaz de investigações complexas, as quais, em momento e por

             instrumentos processuais adequados, podem ser objeto do devido controle

         jurisdicional. 

  

Diante do exposto, em postura de constante vigilância e defesa da independência e da

              autonomia do Ministério Público e de seus agentes e da eficiência da execução de suas

               atribuições, a CONAMP confia na revisão, pelo seu prolator ou pelo Colegiado do STF,

              da decisão monocrática proferida no caso em questão, preservando-se o papel da

            instituição e dos órgãos administrativos que lhe dão apoio na difícil tarefa de combater

              crimes complexos. 

  

Brasília-DF, 17 de julho de 2019. 

  

 

 

 

Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto 

Presidente da CONAMP 
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Em reunião ordinária realizada pelo conselho deliberativo da CONAMP no dia 13 de novembro, em Brasília, 
ficou definido o apoio institucional à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 162/19, que permite a permuta 
entre juízes de direito no âmbito de tribunais de justiça de diferentes unidades da federação.

O coordenador do Grupo de Trabalho temático, Fernando Vasconcelos, presidente da Associação do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte (Ampern), sugeriu o apoio e a medida foi acatada pelos demais integrantes do 
conselho deliberativo. A matéria está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados. O relator, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), já apresentou parecer favorável.

Também integram o GT os presidentes da Bahia (Ampeb), Adriano Assis; de Pernambuco (AMPPE), Marcos Car-
valho; do Piauí (APMP), Hugo de Sousa; e do Mato Grosso do Sul (ASMMP), Romão Ávila.

Conselho deliberativo decide pelo apoio 
à PEC 162/19, que trata da permuta
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STF derruba prisão após condenação na 2ª instância

Segunda Instância
No dia 07 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu, por 6 votos a 5, derrubar a 
possibilidade de prisão de condenados em segunda 

instância, alterando um entendimento adotado desde 2016. 

Com a decisão, tomada na quinta sessão de julgamento sobre o 
tema, réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em 
julgado, isto é, depois de esgotados todos os recursos possíveis. 

Antes disso, somente serão permitidas as prisões preventivas.

A maioria dos ministros entendeu que a execução provisória 
da pena fere o princípio da presunção de inocência, previsto 
na Constituição Federal. O voto de desempate foi dado pelo 
presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, o último a se 
manifestar.

A FAVOR DA PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA
Alexandre de Moraes

Edson Fachin
Luís Roberto Barroso

Luiz Fux
Cármen Lúcia

CONTRA A PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA
 Marco Aurélio Mello
 Rosa Weber
 Ricardo Lewandowski
 Gilmar Mendes
 Celso de Mello
 Dias Toffoli

V O T O S  D O S  M I N I S T R O S
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Durante o julgamento, ocorrido em novembro, o ministro Gilmar Mendes fez declarações inverídicas contra um membro do Ministério 
Público do Paraná. Por conta do ocorrido, a CONAMP emitiu nota pública de repúdio e desagravo às declarações feitas. 

Veja a nota:

A Associação Nacional acompanhou também o início do 
julgamento do STF sobre execução provisória da pena em 
segunda instância, em 17/10/2019. O 1º e o 2º vices-presidentes 
da CONAMP, à epoca, Manoel Murrieta e Tarcísio Bonfim, 
acompanharam a sessão plenária.

Atuação associativa - A CONAMP e associações dos Ministérios 
Públicos de todo o país vinham se manifestando a respeito 
do tema. Em nota pública divulgada em 15 de outubro de 
2019, a CONAMP reafirmou “integral e irrestrito apoio à atual 
jurisprudência do STF que autoriza o início da execução da pena 
após condenação em 2ª instância”. 

 

 

NOTA DE REPÚDIO E DESAGRAVO 

 
A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), entidade que 

representa mais de 16 mil Procuradores e Promotores de Justiça dos Ministério 

Públicos Estaduais, do Distrito Federal e Militar vem a público, inicialmente, repudiar 

as lamentáveis declarações feitas pelo Ministro do E. Supremo Tribunal Federal, 

Gilmar Mendes, contra Membro do Ministério Público do Estado do Paraná e a 

Instituição do Ministério Público brasileiro, durante julgamento de hoje, das Ações 

Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, nas quais se discutia a 

possibilidade de início do cumprimento da pena antes de serem esgotadas todas as 

possibilidades de recurso. 

 
Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes afirmou que “o Chefe do GAECO do Paraná 

também.. é... foi surpreendido numa blitz embriagado” fato que é absolutamente 

inverídico eis que o Procurador de Justiça que ocupa, há mais de 10 (dez) anos, o 

cargo de Coordenador Estadual dos GAECOs no Ministério Público do Estado do 

Paraná nunca, antes ou durante o exercício do referido cargo, foi flagrado em situação 

conforme a descrita pelo Ministro. 

 
Na mesma oportunidade, o Ministro Gilmar Mendes afirmou que “parece que o 

alcoolismo é um problema do Ministério Público hoje”, de forma jocosa, de modo a 

investir contra o Ministério Público brasileiro.  

 
Tais declarações, manifestadas em tom agressivo e desrespeitoso, atingem a honra 

de todos os membros do Ministério Público brasileiro, submetendo-os, e à própria 

Instituição, à situação de indevido constrangimento. 

 
É inadmissível que o exercício de função típica de Estado, como a jurisdicional, seja 

utilizado como instrumento para ofender integrante do Ministério Público e a própria 

Instituição, contrariando preceitos éticos da Lei Orgânica da Magistratura (art. 35, 

IV, da Lei Complementar nº 35/1979). 

 
A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público não pode e não irá se curvar 

ou se calar diante de fatos que representem falso e injusto ataque pessoal e à 

Instituição.  
 
O Estado de Direito deve sempre se impor, com a aplicação da lei de forma igualitária 

a todos (as), inclusive a Ministros do E. Supremo Tribunal Federal, que devem, na 

verdade, serem os primeiros a dar o devido exemplo cívico de compromisso com os 

mais altos valores fundantes da República Federativa do Brasil. 

 
Diante do exposto, a CONAMP, em postura de constante vigilância e defesa do 

Ministério Público brasileiro e de seus agentes, desagrava o Procurador de Justiça e 

Coordenador dos GAECOs do Ministério Público do Paraná e repudia qualquer 

manifestação que, indevida e antidemocraticamente, ofenda falsamente seus 

membros, ameaçando a própria independência da instituição ministerial. 

 
Brasília-DF, 07 de novembro de 2019. 

 
 
Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto 

      Presidente da CONAMP 
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O posicionamento da CONAMP foi destaque nos principais veículos de imprensa, como Jornal Nacional, Jornal Hoje, O Globo, O 
Antagonista, Correio Braziliense, Estadão, Metrópoles, entre outros.

Veja a nota divulgada na época:
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NOTA PÚBLICA 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, entidade de classe de 

âmbito nacional que representa mais de 14 mil Procuradores e Promotores de Justiça 

do Ministério Público brasileiro, vem publicamente reiterar seu integral e irrestrito 

apoio à atual jurisprudência do STF que autoriza o início da execução da pena após 

condenação em 2ª instância. 

Confiamos que o Supremo Tribunal Federal apresentará resposta que venha assegurar 

a estabilidade institucional, preservando a solidez e segurança jurídica, sem espaço para 

qualquer conjectura de oscilação da orientação jurisprudencial recentemente 

reafirmada e que muito tem contribuído no combate à criminalidade. 

Na mesma trilha a Câmara dos Deputados há de legislar pelo detalhamento e 

reconhecimento da prisão em segunda instância. 

A eventual reversão desse entendimento implicaria em evidente retrocesso jurídico, 

dificultando a repressão a crimes, favorecendo a prescrição de delitos graves, gerando 

impunidade e, muitas vezes, até inviabilizando o trabalho desenvolvido pelo Sistema de 

Justiça Criminal e em especial pelo Ministério Público brasileiro no combate à 

macrocriminalidade. 

A atual jurisprudência - que resgatou o entendimento que vigorou durante quase 20 

anos desde a promulgação da Constituição de 1988, e até muito antes dela - foi fixada 

pelo plenário da Suprema Corte após exaustivos debates e nos recolocou na trilha da 

realidade institucional dos países onde vigora o império das leis e o princípio de que elas 

devem alcançar a todos. 

 

Brasília, 15 de outubro de 2019.   

 
 

Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto 

Presidente da CONAMP 
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Promotores reagem às críticas  
  da OAB ao entendimento sobre  
   prisão em segunda instância

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, entidade de classe de âmbito nacional que 
representa Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público brasileiro, a propósito da manifestação 
pública da OAB a respeito do tema prisão após condenação em segunda instância, reitera seu integral e 
irrestrito apoio à proposta contida no PL 882/19 e à atual jurisprudência do STF que tratam da matéria.

A eventual reversão desse entendimento constituiria evidente retrocesso jurídico, dificultando a repressão a 
crimes, favorecendo a prescrição de delitos graves, gerando impunidade e, muitas vezes, até inviabilizando 
o trabalho desenvolvido pelo Sistema de Justiça Criminal e em especial pelo Ministério Público brasileiro no 
combate à macrocriminalidade.

A atual jurisprudência do STF - que resgatou o entendimento que vigorou durante quase 20 anos desde 
a promulgação da Constituição de 1988, e até muito antes dela - foi fixada após exaustivos debates e nos 
recolocou na trilha da realidade institucional dos países onde vigora o império das leis e o princípio de que elas 
devem alcançar a todos.

A revisão desse entendimento, como assinalado em recente manifestação sobre o tema, constitui fonte de 
grave insegurança jurídica, e, seguramente, acarretará o restabelecimento da regra da impunidade no Brasil, a 
par de, em muitos casos, inviabilizar a atuação da justiça e do Ministério Público contra criminosos de elevado 
poder econômico e/ou político.

Cumpre (re)lembrar que, à luz do ordenamento jurídico pátrio, os recursos extraordinário e especial não 
permitem a rediscussão de matéria fático-probatória, de maneira que a jurisdição, quanto a esse aspecto, se 
encerra definitivamente em 2a instância, não havendo qualquer razão para se presumir que os órgãos que 
até então tenham atuado na persecução penal hajam executado irregularmente suas funções - sobretudo no 
vigente ambiente democrático, de absoluta transparência e de plenas liberdades.

Reiteramos, por fim, nossa confiança de que o Supremo Tribunal Federal e o parlamento cumprirão a missão 
de assegurar a estabilidade institucional, preservando de qualquer casuísmo a orientação jurisprudencial e 
legal que rege a matéria, e que muito tem contribuído no combate à criminalidade e para aplacar o sentimento 
de impunidade que tanto mal tem feito à sociedade brasileira.

Brasília, 20 de maio de 2019. 

Victor Hugo Azevedo
Presidente da CONAMP

No
ta

 pú
bli

ca
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Campanha da 
CONAMP

em favor da prisão
em 2ª instância
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Cerimônia de aposição da 
foto de Norma Cavalcanti na 
sede da CONAMP
No dia 23/10, foi realizada a cerimônia de aposição da 

fotografia da ex-presidente da CONAMP, Norma Angélica 
Cavalcanti. Ocorrida na sede da Associação Nacional, 

em Brasília, a solenidade contou com a presença do presidente 
da Ampeb, Adriano Assis, além dos ex-presidentes da entidade 
baiana, Janina Schuenck e Achiles Siquara, que também foi 
presidente da CONAMP entre 1996 e 2000.

O evento ainda contou com a presença de membros do CNMP, do 
CNJ, presidentes de associações, procuradores-gerais de vários 

Estados, a ex-PGR Rachel Dodge, ex-Senadora Ana Amélia 
Lemos (RS), além de ex-presidentes e funcionários da CONAMP.

A Associação do MP Militar concedeu a Norma o título de 
Associada Honorária pela defesa da instituição. 

A promotora de Justiça Baiana foi presidente da CONAMP entre 
2014 e 2018, por dois biênios consecutivos. A associada também 
foi presidente da Ampeb de 2005 a 2009 e de 2011 a 2013.
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A CONAMP e associações 
acompanham o andamento 
da reforma do Processo 

Penal (PL 8045/2010). Durante 
reunião ordinária do conselho 
deliberativo no dia 23 de outubro, o 
colegiado renovou os integrantes do 
grupo de trabalho (GT) da entidade 
sobre a atualização legislativa do 
Código de Processo Penal.

O novo coordenador do GT sobre o 
CPP é o presidente da Associação 
Espírito-Santense do MP (AESMP), 
Pedro Ivo. O presidente da Ampeb, 
Adriano Assis, também é integrante 
do grupo, que é composto por 
promotores e procuradores indicados 
pelos presidentes das associações 
afiliadas e já possui diversos trabalhos 
na área. Também passaram a integrar 
o GT os presidentes do Mato Grosso do 
Sul (ASMMP), Romão Ávila; do Paraná 
(APMP/PR), André Tiago; e de São Paulo 
(APMP), Paulo Penteado.

Página 1

Novo Código 
de Processo Penal 
CONAMP e associações tentam aprimorar PL n° 8045/2010
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Página 3

Em setembro, a Ampeb encaminhou ao Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) nota técnica externando 
seu posicionamento sobre a nova redação do artigo 18 do 

Código de Processo Penal – CPP, trazida pelo PL n° 8045/2010, 
de autoria do Deputado Federal, João Campos, que retira do 
Ministério Público o poder de investigação.

O documento, que contou com a contribuição dos associados 
Sheilla Coitinho e João Paulo Schoucair, informa que a 
mudança sugerida confere às polícias federal e civis dos 
Estados e do Distrito Federal competência privativa para 

apurar infrações penais de qualquer natureza. “Tal normativa 
não condiz com os ditames constitucionais, já que a Constituição 
Federal confiou ao Ministério Público o papel de promover a ação 
penal”, afirma a nota.

Veja a nota técnica da Ampeb, que aponta a inconstitucionalidade 
na alteração do referido artigo.

Nova redação do artigo 18 do Código de Processo Penal
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Mais de 40 associados da Ampeb marcam presença 
no evento organizado pela CONAMP e AGMP

Congresso Nacional 

Realizado entre 04 e 06 de setembro, em Goiás, o 23º 
Congresso Nacional do Ministério Público contou com a 
participação de mais de 1.600 membros do MP de todo 

o país. Da Bahia, mais de 40 associados marcaram presença 
no evento, promovido em conjunto pela CONAMP e Associação 
Goiana do Ministério Público (AGMP).

Durante o evento, foi realizada reunião do Conselho Deliberativo 
da Associação Nacional. No encontro, houve atualização das 
informações sobre a Reforma Previdência e discussão sobre 

outros projetos de lei que afetam a atuação do Ministério Público. 
Houve ainda intervenções de membros do CNMP e participação 
do procurador-geral de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi. A 
reunião ainda contou com a presença do presidente da Ampeb, 
Adriano Assis, e dos ex-presidentes da entidade classista, Janina 
Schuenck, Norma Cavalcanti e Achiles Siquara. Os dois últimos 
também foram presidentes da CONAMP.
Na solenidade de abertura do congresso teve palestra sobre o 
“Enfrentamento ao crime organizado e à corrupção sistêmica” 
com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. 
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Na abertura, a CONAMP lançou o movimento “Ministério Público 
Forte. Pra mim, pra você, pro Brasil”. A ação visa mobilizar os 
membros do MP e a sociedade em defesa da instituição, para 
fortalecer a atuação e a autonomia no combate à corrupção e 
na defesa da democracia! Membros do MP baiano aderiram à 
mobilização nacional.

No segundo dia do congresso, o presidente da Ampeb participou 
de almoço oferecido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, 
aos presidentes de associação e autoridades representativas dos 
MPs estaduais e da União.

No mesmo dia, três associados ministraram palestras. Cristiano 
Chaves de Farias falou sobre “Novas tendências do Direito de 
Família”, tema do painel “Aspectos do Direito de Família e da 
proteção da criança e do adolescente”. Rogério Luis Gomes de 
Queiroz apresentou o tema “Conflitos que levam à judicialização 
da saúde”, que fez parte do painel “Desafios para a efetivação do 
Direito à Saúde”. A promotora de Justiça baiana, Cristina Seixas 
Graça, tratou sobre “Os retrocessos socioambientais na visão 
do Ministério Público, do painel temático “Ministério Público e a 
proteção do meio ambiente”.

No último dia do congresso, representantes de Associações do 
Ministério Público assinaram termo de compromisso em criar uma 
comissão ou diretoria de mulheres nas associações estaduais. O 
presidente da Ampeb, Adriano Assis, reiterou o compromisso de 
fomentar a participação das mulheres nas questões associativas 
e institucionais. A entidade baiana já possuía comissão estadual 
e representação na nacional.

Também no dia 06/09, a Ampeb promoveu um almoço de 
confraternização para seus associados. O encontro ocorreu 
no Restaurante Piquiras do Shopping Bouganville. A diretora 
sociocultural da Ampeb, Rita Márcia Leite, estava presente.

No painel “Equidade de gênero: desafios, conquistas e 
perspectivas”, a promotora de Justiça baiana, Lívia Vaz falou 
sobre o “Fortalecimento da mulher nos espaços de poder e 
decisão”, em conjunto com Ivana Machado (MPRS) e Gabriela 
Mansur (MPSP).

A palestra de encerramento do congresso foi ministrada pela PGR, 
Raquel Dodge. O presidente da CONAMP, Victor Hugo Azevedo, 
e Norma Cavalcanti fizeram parte da mesa de encerramento.
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Atuação

Em outubro e dezembro, a Ampeb obteve mais vitórias 
em ações contra a pretensão do Estado de migrar a 
folha dos aposentados para o SUPREV. No mês de 

outubro, a 8ª Vara da Fazenda Pública concedeu a segurança 
pretendida determinando que não ocorresse a migração do 
processamento da folha de pagamento, permanecendo sua 
gestão pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).

Em 12 de dezembro, o Tribunal de Justiça da Bahia, por 
sua Sessão de Direito Público, concedeu, à unanimidade, 
a segurança no MS ajuizado pela entidade de classe em 
defesa da manutenção da elaboração da folha dos apo-
sentados no MPBA, sustando a pretensão do Estado da 
Bahia de retirar a autonomia administrativa e financeira 
da Instituição neste particular.

Em meados de 2017, diante da iminência de migração do 
pagamento dos salários 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 Jus-
tiça 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 tramitava perante a 8ª Vara da Fazenda Pública.

No mesmo período, a Ampeb ingressou com Mandado 
de Segurança preventivo no Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ-BA) para evitar a migração dos dados à SUPREV e 
a aplicação do Decreto 17.251/2016 aos associados. Em 
04/07 do mesmo ano, foi deferida a liminar no MS.

Em setembro de 2018, o TJ-BA negou, por unanimidade, 
provimento ao agravo interposto contra a liminar que ga-
rantia a manutenção da folha no âmbito do MP-BA.

A mudança da gestão da folha dos aposentados viola a 
autonomia financeira e administrativa do MP e as garan-
tias e direitos dos membros, em especial a vitaliciedade 
e irredutibilidade de vencimentos, assim como a paridade 
entre ativos e aposentados prevista na Constituição Fe-
deral.

A Ampeb visa manter a elaboração da folha de pagamen-
to dos ativos e inativos e concessão de aposentadoria 
dos membros no âmbito do MP da Bahia, permanecen-
do a Superintendência da Previdência (SUPREV) com a 
gestão contábil e orçamentária, que envolve os fatores de 
fluxo de caixa, elaboração e controle de orçamento.

Folha dos 
Aposentados

Concedidos mandados de segurança 
que impedem a migração da folha 
de pagamento para o SUPREV
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No início de setembro, a Ampeb promoveu reunião, na 
sede do Ministério Público do Estado da Bahia de Nazaré, 
com associados aposentados e seus representantes para 

tratar sobre a proposta de acordo discutida entre a Ampeb e a 
Procuradoria Geral de Justiça do MP no Conselho Superior do 
Ministério Público, que visa aumentar o valor mensal pago da 
PAE aos beneficiários.

No encontro, o diretor secretário-geral da Ampeb, Audo Ro-
drigues, explicou a proposta debatida em audiência em Brasí-
lia. O advogado da entidade classista, Manoel Pinto, presente 
na reunião, informou que, após fechado o acordo, o paga-
mento da diferença será de forma automática. O jurídico da 
Ampeb encaminhou o resultado da oitiva ao CNMP. O acordo 
foi homologado em dezembro pelo colegiado do CNMP.

PAE dos Aposentados
Ampeb consegue firmar acordo com 
a Administração Superior do MP-BA
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Atuação

O projeto de lei para ampliação do quadro de assessores 
técnico-jurídicos de Promotoria de Justiça foi aprovado 
no dia 18 de setembro, pela Assembleia Legislativa da 

Bahia, e sancionado pelo governador do Estado, Rui Costa, na 
solenidade de comemoração dos 410 anos do Ministério Público 
do Estado da Bahia. 

Ao todo, foram criados 400 cargos que se somam aos 100 cria-
dos em projeto anterior, decorrente de proposta de projeto de lei 
aprovada, por unanimidade, pelo Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores de Justiça do MP-BA, em sessão extraordinária 
realizada no dia 29 de outubro de 2018.

Atuação da Ampeb – A criação dos cargos foi objeto de atuação 
permanente da Ampeb. Desde 2011, com a designação de as-
sessores realizada pelo TJBA, a entidade começou a reivindicar 
a criação desses cargos no âmbito do Ministério Público do Es-
tado da Bahia, para oferecer melhores condições de trabalho aos 
membros, diante da crescente demanda dos serviços da institui-
ção e para assegurar a simetria de tratamento entre as carreiras 
do MP e da Magistratura brasileiros, resultando, sobretudo, em 

benefícios para a cidadania.

De lá para cá, o trabalho associativo foi incessante. Vários ofícios 
reiterando a necessidade de contratação de assessores, com o 
exemplo de projetos de lei de outros Estados como sugestão 
para encaminhamento da matéria, foram apresentados ao longo 
dos anos à Administração Superior da instituição baiana, além 
de discussão do tema em reuniões com a Procuradoria Geral 
de Justiça.

Antes da aprovação do primeiro projeto de lei, em dezembro de 
2018, a Ampeb divulgou Nota Pública, enfatizando a importância 
do pleito dos membros e realizou reuniões com deputados es-
taduais para ratificar a necessidade de assessores nas promo-
torias de Justiça. O documento foi encaminhado aos deputados.

Dada a inexistência de assessores à época, a Ampeb também 
reivindicou a implementação do estágio de nível de pós-gradua-
ção, para prover os membros da instituição de melhores condi-
ções para o exercício de suas funções.

Na época, o presidente da Ampeb, Adriano Assis, 
destacou a importância da conquista para a classe

AL-BA aprova projeto de lei que amplia 
cargos de assessores técnico-jurídicos 
de promotoria

No segundo semestre de 2019, a Ampeb realizou sorteios 
para estimular a participação dos associados em 
congressos.

A Associação também sorteou três inscrições para o IV Simpósio 
Nacional de Combate à Corrupção, realizado 22 e 23 de agosto 
de 2019, em Salvador. 

A Ampeb reabriu sorteio de inscrições para o Congresso Nacio-
nal, ocorrido de 04 a 06/09, em Goiânia. Foram sorteadas três 

inscrições entre os associados que manifestarem interesse por 
meio de enquete.

Houve sorteio de três inscrições e hospedagem para o XII Con-
gresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões – “Famílias 
e Vulnerabilidades”, do IBDFAM, promovido entre 16 e 18 de ou-
tubro, em Belo Horizonte. 

No mês dos pais, houve sorteio de três vouchers para almoço ou 
jantar no valor de R$ 400,00; serviços de barbearia, e dois SPA day.

Ampeb promove sorteios 
em prol dos associados
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FUNPREV
Processo judicial exitoso foi objeto de reunião 
entre Ampeb e aposentados

A Ampeb realizou uma reunião no meado de julho com 
associados aposentados e seus representantes que são 
parte do processo de execução de restituição de valores 

indevidamente recolhidos ao FUNPREV. O encontro visava a 
formação da ordem da lista dos beneficiários, com a posição de 
precedência na fila do precatório para o pagamento.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, e os advogados da enti-
dade Manoel Pinto e Marta Menezes, após discussões internas, 
consideraram que a realização de sorteio para definir a ordem de 
prioridade do peticionamento, feita individualmente para cada be-
neficiário, seria a forma mais justa e transparente de estabelecer 
a referida precedência. A sugestão foi aceita, por unanimidade, 
pelos presentes.

Em reunião realizada em março deste ano sobre o tema, foi in-
formado relevante êxito obtido pela associação baiana no feito, 
quando foi determinada a inscrição da parte incontroversa na fila 

de precatórios. Ao todo, 119 associados são parte do processo, 
iniciado em abril de 2004, por conta de descontos indevidos nos 
proventos de aposentadoria e pensão, entre 1999 e 2002. 
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Atuação

Re
un

iõ
es O presidente da Ampeb, Adriano Assis, foi recebido 

na última semana de julho pelo procurador-geral do 
Estado, Paulo Moreno, em seu gabinete. Durante a 

visita de cortesia, foi discutida a Reforma da Previdência. 
Na oportunidade, Assis entregou ao procurador a revista 
da Ampeb.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, e a diretora 
administrativa, Lucy Mary Thomas, receberam, na sede da 
entidade classista, o então procurador-chefe do Ministério 

Público Federal, Fábio Loula, para uma visita de cortesia. Realizado 
em julho, no encontro foram discutidos temas congruentes entre 
MP-BA e MPF, entre eles, as reformas constitucionais que 
estavam em curso no Congresso Nacional. 

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, e o diretor secretário-geral, Audo Rodrigues, foram recebidos 
pela presidente da AMAB, a juíza Elbia Araújo, para uma visita de cortesia. No encontro, ocorrido em 
30 de julho, foram tratados temas institucionais comuns às duas entidades de classe como a reforma 

da previdência (PEC 06/2019), o projeto de abuso de autoridade (PLC nº 27/2017), além de diálogo sobre a 
defesa dos direitos e das prerrogativas dos magistrados e dos membros do Ministério Público.

Também foi ajustada a execução de uma agenda comum de comunicação para fortalecimento da atuação 
associativa. Para Adriano Assis, a AMAB é uma parceira de primeira hora em muitos assuntos comuns e esta 
parceria só tende a se estreitar em tempos de riscos de retrocessos para as duas instituições.

PGE recebe 
presidente da Ampeb, em 

visita de cortesia

Ampeb reúne-se com 
procurador-chefe do MPF-BA

Ampeb faz 
visita de 

cortesia à 
presidente da 

AMAB
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O presidente, Adriano Assis, e o vice-presidente da 
Ampeb, Tiago Quadros, fizeram uma visita de cortesia, 
no dia 24 de julho, ao corregedor-geral do Ministério 

Público do Estado da Bahia, Zuval Gonçalves Ferreira. 
Ocorrido no gabinete da Corregedoria, o encontro teve como 
objetivo tratar sobre assuntos de interesse institucional geral. 
A Corregedoria Geral e a Ampeb manifestaram desejo de 
manter cooperação permanente

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia 
(AL-BA), o deputado Nelson Leal (PP), recebeu, 
no mês de agosto, o presidente da Ampeb, 

Adriano Assis. Na reunião, o presidente da Ampeb tratou 
com o chefe do Legislativo estadual de temas de interesse 
institucional, como a melhoria das condições de trabalho 
dos membros e a reforma da previdência.

O presidente da Assembleia ressaltou o trabalho do MP 
e a importância de interação entre as duas instituições. 
Para Adriano Assis, encontros como esse são extrema-
mente importantes e espera manter diálogo permanente 
com o Poder Legislativo baiano em prol do Estado.

Também em julho, foi realizada reunião entre a 
procuradora-geral de Justiça do Ministério Público 
do Estado da Bahia, Ediene Lousado, o presidente 

da Ampeb, Adriano Assis, e o diretor secretário-geral da 
entidade de classe, Audo Rodrigues.

Durante o encontro, que também teve a presença do 
secretário-geral do Ministério Público estadual, o pro-
curador de Justiça Paulo Gomes, e do chefe de gabi-
nete da Instituição, Marcelo Guedes, houve discussão 
sobre o cenário de reformas que afetam a instituição, 
em especial a da previdência. Os membros da diretoria 
da Ampeb explicaram algumas iniciativas que a entidade 
estava levando a termo para proteger os interesses dos 
associados nessa questão. Também foram abordados 
alguns pleitos formulados pela Ampeb.

Para Adriano Assis e Audo Rodrigues, a expectativa 
é de que haja um relacionamento cooperativo entre 
Ampeb e Administração Superior em prol dos mem-
bros do MP-BA.

Ampeb reúne-se com
corregedor-geral do MP-BA

Presidente da Ampeb é recebido pelo presidente 
da Assembleia, Nelson Leal

PGJ recebe presidente e diretor da Ampeb
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Serviços: Ampeb promove 
melhorias nas sedes
A Ampeb vem realizando intervenções em sua sede 

administrativa, localizada em Nazaré, e em sua sede 
social, o Sítio São Paulo.

O auditório da entidade de classe foi todo reformulado para 
melhor atender aos eventos promovidos. O carpete antigo deu 
lugar a um piso em porcelanato; as cadeiras receberam novos 
estofados; foi realizado tratamento para infiltração em parede, 
com a remoção do painel. Houve ainda troca das películas 
solares em todas as janelas, instalação de persianas e renovação 
da pintura do espaço.

A sala da presidência também passou por mudanças com a 

aquisição de uma mesa de reuniões e outras melhorias já estão 
previstas para o início deste ano. Além disso, há previsão de 
reforma elétrica e aquisição de luminárias para os consultórios 
odontológicos da sede administrativa. 

Nas dependências do Sítio São Paulo, foi implantado o projeto Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) conforme exigência 
do Corpo de Bombeiros, que inclui colocação de extintores 
em pontos estratégicos, placas de sinalização e luminárias de 
emergência. A empresa ENÉRBERUS foi a responsável pelo 
fornecimento de todo material necessário além da realização do 
serviço de instalação dos equipamentos, ocorrido em novembro. 

Atuação
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Projeto

Ampeb lança projeto 
Sem Fronteiras

Com o objetivo de propiciar maior 
aproximação com os membros que atuam 
no interior e estreitar o relacionamento 

entre os integrantes da classe, a Ampeb lançou, 
em novembro, o projeto “Sem Fronteiras”. 
“A ideia é divulgar não só as ações que 
estamos realizando para interiorizar o trabalho 
associativo, mas também expandir, ao máximo, 
os serviços para atendermos os colegas que 
atuam no interior da Bahia”, afirmou Adriano 
Assis, presidente da Ampeb. 

Para atingir o propósito do “Sem Fronteiras”, 
serão desenvolvidas algumas ações que 
precisam da participação ativa dos associados. 
Assim, a Ampeb deseja contar com o auxílio dos 
seus associados para que possa promover e/
ou patrocinar atividades esportivas e ampliar a 
rede de conveniados em cidades fora da região 
metropolitana. 

Essas estratégias incluem, ainda, tornar a 
Ampeb, seus serviços, suas parcerias e seus 
colaboradores mais conhecidos. Na primeira 
etapa foi produzido um material informativo 
apresentando os funcionários da entidade. No 
material há uma breve exposição do trabalho 
realizado e quem é o profissional responsável 
para que todos os associados conheçam os 
colaboradores e suas funções na entidade, com 
o objetivo de facilitar a conexão dos associados 
conosco.

Entre em contato com a Associação e participe! 
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Ampeb participa de sessão 
solene em comemoração aos

Foi realizada no dia 26 de setembro, a solenidade de 
comemoração dos 410 anos do Ministério Público do 
Estado da Bahia, o mais antigo das Américas. A cerimônia 

ocorreu no auditório de sua sede, cujo nome é uma homenagem 
àquele que começou a história do Ministério Público no Brasil. 
Em 1609, Afonso Garcia Tinoco foi designado pelo rei Dom Filipe 

III para exercer, além de outras funções, o cargo de Promotor 
de Justiça.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, participou da cerimônia 
e, em seu discurso, destacou o esforço de várias gerações ao 
longo desses 410 anos na construção e no crescimento do 

Aconteceu no MP

410 anos do MP baiano

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



Ano XXIII - Nº 72 - Janeiro de 2020 - www.ampeb.org.br 51



Aconteceu no MP

Ministério Público. O presidente frisou a importância 
da instituição para a Democracia e a necessidade de 
uma atuação independente e regrada para alcançar 
o objetivo constitucional. “Não só a luta contra a 
corrupção, tão em voga, mas a defesa da nossa 
intimidade e vida privada, a proteção das nossas 
crianças e adolescentes contra a pedofilia digital, o 
combate ao tráfico de pessoas, aos delitos de mercado, 
a defesa da saúde pública e do meio ambiente, a luta 
contra a discriminação e o preconceito pelas mais 
diversas razões, a atuação contra a criminalidade 
organizada local e transnacional, enfim, dependem 
do ministério público para proteger direitos e bens 
da cidadania que, infelizmente, estão e estarão em 
permanente perigo”, afirmou.

A procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, 
citou o perfil pioneiro do Estado da Bahia em diversas 
áreas, incluindo a jurídica. “As raízes do Ministério 
Público do Estado brasileiro estão cravados em fértil 
e criativo solo baiano. É aqui, boa terra, que nasce o 
nosso parquet”, mencionou orgulhosa a PGJ baiana, 
que afirmou ser necessário renovar o compromisso 
do Ministério Público na defesa de uma sociedade 
livre, justa e igualitária. 
Durante a cerimônia houve a outorga de 120 
medalhas comemorativas dos 410 anos a autoridades 
e membros integrantes do Colégio de Procuradores 
de Justiça do MP baiano.  Em nome da Ampeb, um 
dos agraciados com a homenagem foi o ex-presidente 
vivo mais antigo, o procurador de Justiça aposentado 
Arnaldo Novis, que presidiu a Ampeb de 1979 a 1981.

Muitas autoridades estiveram presentes no evento 
como o governador do Estado, Rui Costa, os senadores 
baianos Jaques Wagner e Ângelo Coronel, deputados, 
líderes de governos, além de desembargadores, 
juízes, procuradores do Estado, procuradores gerais 
de Justiça, defensores públicos, além de presidentes 
de associações do MP estaduais. O presidente da 
CONAMP, Victor Hugo Azevedo, também esteve 
presente, assim como o 1° vice-presidente, Manoel 
Murrieta, o tesoureiro José Silvério Perdigão.

Os ex-presidentes da Ampeb Alexandre Cruz, Janina 
Schuenck, Norma Cavalcanti (também ex-presidente 
da CONAMP), o desembargador Lidivaldo Brito e 
Sara Mandra Rusciolelli participaram da cerimônia. 
O atual vice-presidente da entidade, Tiago Quadros, 
também estava na solenidade.
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No dia 25/10, foi realizada votação interna do Ministério 
Público baiano para escolher o candidato a ser indicado ao 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), biênio 

2019-2021. Disputaram a eleição o promotor de Justiça Aroldo 
Almeida e a procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado. 

Para o presidente da Ampeb, Adriano Assis, “as eleições para o 
CNMP revestem-se de capital importância para definir o presente 
e o futuro da instituição, expressando a concepção de valores 
que a classe deseja espelhar num órgão vital como o Conselho 
Nacional”. O presidente acompanhou a votação, ocorrida na sede 
da Instituição, no CAB.

Aconteceu no MP

PGJ é indicada ao CNMP 
pelo MPBA e CNPG

Eleições CNMP

Ediene Lousado será sabatinada pelo Senado, 
entre fevereiro e março deste ano
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No escrutínio interno, a PGJ obteve 193 votos contra 162 do 
associado Aroldo Pereira Lima. No total, foram registrados 355 
votos válidos de 331 votantes, além de dois nulos e um branco. 

O corregedor-geral do MP-BA, o procurador de Justiça Zuval 
Ferreira, encaminhou o nome da procuradora ao Conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), órgão responsável 
por eleger três nomes, entre os indicados pelas unidades do 
Ministério Público, para serem submetidos à aprovação do 
Senado Federal. 

No dia 30/10, dom 22 dos 26 votos, Ediene Lousado foi eleita pelo 
CNPG para a vaga destinada aos Ministérios Públicos estaduais 
no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Ela é a 
primeira mulher eleita pelo CNPG para vaga de conselheira do 
CNMP. 

Seu nome foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) do Senado Federal para sabatina e apreciação 
em Plenário dos senadores.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, e diretores da entidade classista acompanharam, em julho, a abertura dos 
trabalhos de Correição Ordinária nas Unidades do Ministério Público do Estado da Bahia, pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), ocorrida na sede da Instituição, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

A diretoria da Ampeb, que foi convidada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, esteve à disposição das 
equipes de corregedores e dos associados para dar suporte e colaborar para que os trabalhos corressem da melhor 
maneira possível.

Diretoria da Ampeb 
acompanha correição 
do CNMP
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Social/Retrospectiva

A solenidade de posse da nova Diretoria da Associação do 
Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb), liderada 
pelo promotor de Justiça Adriano Assis, e dos Conselhos 

Consultivo e Fiscal para o biênio 2019/2021, foi realizada, em 14 
de junho deste ano, no auditório Afonso Garcia Tinoco, na sede 
do Ministério Público do Estado da Bahia.

Na cerimônia, o promotor de Justiça e ex-presidente da Asso-
ciação, Alexandre Soares Cruz, e o procurador de Justiça, que 
foi diretor e Conselheiro Consultivo da AMPEB, Paulo Marce-
lo de Santana Costa, foram homenageados com a comenda 
de honra ao mérito, por terem contribuído, com dedicação e 
atenção à vontade da classe, para o aperfeiçoamento da car-
reira dos membros do MP baiano. 

Posse da Diretoria e 
Conselhos da Ampeb, 
biênio 2019/2021

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia56



O representante da CONAMP, o 2° Vice-Presi-
dente da Associação Nacional, Tarcísio José 
Sousa Bonfim (MA), em nome do presidente Vic-
tor Hugo Azevedo, prestou homenagem a Janina 
Schuenck com uma placa da CONAMP. 
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O empossado presidente da Ampeb, Adria-
no Assis, fez um agradecimento aos mem-
bros que encerraram os mandatos hoje. 
“Agradecemos-lhes o empenho diuturno 
em favor da defesa e promoção de nossa 
entidade e de nossa instituição, de nossas 
prerrogativas e de nossos direitos, de nossa 
integração e de nossa melhor qualidade de 
vida”, afirmou.

Ademais, agradeceu aos integrantes da 
diretoria, biênio 2019-2021, por terem acei-
tado integrar essa gestão que se inicia. “A 
cada convite feito, pude notar a sintonia fina 
com a visão de uma Ampeb independente, 
fiel ao seu Estatuto, transparente, aberta 
a todos e pronta ao diálogo e ao embate, 
para fazer valer as normas e princípios que 
protegem os seus associados e o MP”. E 
completou afirmando: “daremos o melhor 
de nós e atuaremos com a serenidade, 
racionalidade e firmezas necessárias nes-
se momento para garantir o livre exercício 
de nossas missões constitucionais, para 
defender nossas prerrogativas e direitos e 
para oferecer aos nossos colegas uma dig-
na qualidade de vida”.

O presidente exaltou a importância da car-
reira do Ministério Público para o país, os 
mais de 400 anos de existência, e do traba-
lho da Ampeb em prol de seus associados. 
“Ambas construídas com o trabalho árduo 
de todos, gerações e gerações de Colegas 
que superaram as mais diferentes dificulda-
des em nosso Estado, um gigante em di-
mensão geográfica e em problemas sociais.  
Tenhamos presente a riqueza de nossa his-
tória e do orgulho que é fazer parte dela”.
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O XVIII Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério 
Público, promovido pela Associação do Ministério 
Público do Estado do Maranhão (AMPEM) e CONAMP, 

foi realizado em São Luís, no Maranhão, entre 20 e 23 de junho.

O torneio reuniu cerca de 700 membros do MP de todo o país. 
A cada gol marcado, foi doada uma cesta básica destinada a 
entidades convidadas pela AMPEM. Ao todo, foram doadas 
300 cestas.

A competição, que contou com jogos em quatro categorias 
— Sênior, Super Master, Master e Força Livre — teve como 
campeões os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e 
Mato Grosso do Sul, respectivamente.

O time da Bahia participou do torneio na categoria Força Li-
vre, mas não passou da primeira fase. No primeiro jogo em-
patou com o Distrito Federal (2 X 2) e, no segundo, ganhou 
do MPF por 2 x 1. O terceiro jogo dos baianos foi contra o 
Paraná, que ganhou por 2 X 1. 

Fizeram parte da equipe da Ampeb o presidente da entidade 
de classe, Adriano Assis, Paulo César de Azevedo, diretor de 
esportes da Associação, Bruno Gontijo Araújo Teixeira, Carlos 
Augusto Machado de Brito, Gustavo Fonseca, Lucas da Silva 
Santana, Márcio Bellazzi de Oliveira, Paulo Marcelo de San-
tana Costa, Pedro Ivo de Sousa (presidente da Associação do 
MP do Espírito Santo), e Victor Freitas Leite Barros.

Equipe da Ampeb 
participa do XVIII Torneio 
Nacional de Futebol
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V Campeonato de 
Futebol Society do MPBA
A Ampeb promoveu em 2019 mais uma 

edição do campeonato estadual de 
Futebol Society. Iniciado em meado de 

julho, o V Campeonato de Futebol Society do 
MPBA contou com a participação de oito times: 
Ampeb, CABuloso, Transportes, AMFC, União 
FC, TCE, Laranja Mecânica FC e SICOOB.

A final da competição e a disputa pela me-
dalha de bronze ocorreram no dia 30/11. O 
time da Ampeb jogou contra o Transportes 
na disputa pelo terceiro lugar da competição. 
Ao todo, sete gols na partida. O anfitrião per-
deu de 4 x 3 para o adversário. O jogador 
do terceiro colocado, Sidney Santana Santos, 
foi o artilheiro do campeonato, com 15 gols 
marcados. 

A final do campeonato foi entre AMFC e CA-
Buloso. O time da Assistência Militar ganhou 
pela segunda vez a competição da Ampeb. A 
partida terminou em 3 x 2. O time vencedor 
também teve o goleiro menos vazado, Quiri-
no, que ganhou o troféu da Ampeb.

O diretor de esportes, Paulo César Azeve-
do, e o vice-presidente da Associação, Tiago 
Quadros, entregaram as medalhas e troféus 
aos times ganhadores.

Esportes
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A Ampeb patrocinou a participação de 
associados na corrida de rua do Circuito das 
Estações, nas etapas Primavera e Verão. O 

primeiro evento ocorreu dia 29/09 e o segundo dia 
15/12, em Piatã. Para o diretor de esportes, Paulo 
César Azevedo, ações como essa estimulam uma 
vida saudável e ainda propiciam um congraçamento 
entre os associados.

A Ampeb disponibilizou stand com lanches, água, 
isotônico e ofereceu serviços de fisioterapia para 
depois da corrida. Os eventos tinham percursos 
de 5km e 10km.

Associados 
participaram de 
corridas de rua 
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Esportes
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O time de futebol da Ampeb conquistou a medalha de 
bronze do V Torneio Nordeste de Futebol Society do 
Ministério Público, que ocorreu em Recife, Pernambuco, 

entre 15 e 17 de novembro. O time do Maranhão conquistou a 
medalha de ouro do torneio e a equipe Pernambuco 1 ficou com 
a vice-liderança.

Os jogadores da Bahia fizeram partidas muito boas contra 
os times do Maranhão e Pernambuco no primeiro dia da 
competição. A Ampeb ganhou do Maranhão por 3 x 1. Victor, 

Adriano Marques e Carlos Brito marcaram os gols da equipe 
baiana. No mesmo dia, a Ampeb voltou a campo e goleou 
Pernambuco 1 por 4 x 1. Adriano Marques guardou o dele 
novamente, Márcio Bellazzi fez dois e o quarto gol foi contra. 

Com as vitórias, o time da Ampeb se classificou para as 
quartas de final e pegou a outra equipe de Pernambuco, em 
partida eliminatória, no dia 16/11. A equipe baiana ganhou de 
2 x 0 do adversário e passou para a semifinal do torneio. Gols 
de Danilo Andrade e Carlos Brito.

Ampeb conquista o bronze 
no Torneio Nordeste do MP

Social/Retrospectiva
Futebol
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Na semifinal a Ampeb enfrentou Pernambuco 1 novamente, 
mas perdeu de 3x0.

A última partida disputada pelos associados foi contra o Ceará, 
que perdeu por 3 X 0. O diretor de esportes da Ampeb, Paulo 
César Azevedo, foi autor de um dos gols. Márcio Bellazzi 
marcou dois para o time baiano. 

O V Torneio Nordeste de Futebol Society do Ministério Público 
foi realizado pela AMPPE e CONAMP, no CT Guabiraba, 
Recife/PE. O Torneio contou também com a participação de 
Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A próxima edição já tem data e local marcados: será em 
novembro de 2020, na cidade de Fortaleza/CE.

Nos dias 28/09, 05/10 e 16/11 foram realizadas aulas de 
defesa pessoal para associados da Ampeb, no Centro de 
Treinamento Lgsystem Itaigara, localizado na Avenida Paulo 

VI. As duas primeiras turmas foram voltadas para o público feminino 
e a terceira para o público másculo. 

O curso, promovido pela entidade de classe, foi dividido em duas 
partes. A primeira foi teórica e tratou sobre as principais ameaças, 
ações de prevenção e o que fazer durante a abordagem de algum 
bandido. A segunda parte foi prática e contou com as orientações 
dos professores.

Ampeb promoveu 
curso de noções 
de defesa pessoal 
para associados
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A comemoração do Dia das Crianças da Ampeb foi com 
muita diversão. A confraternização 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 todas as idades!

Dia das Crianças 
da Ampeb 2019
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Ampeb promoveu imunização contra 
a Herpes zoster e Pneumonia

Em parceria com o Laboratório Sabin, a Ampeb proporcionou 
em sua sede administrativa, um dia de imunização para seus 
associados. Foram disponibilizadas, com preços abaixo da tabela, 

as vacinas contra Pneumonia, a pneumocócica 13-valente (conjugada), e 
contra a Herpes Zoster. A vacinação ocorreu durante todo o dia 06/09.

Vacinação
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Evento dos 
aposentados
Foi proporcionado pela Ampeb aos associados aposentados 

e sócios-contribuintes um almoço comemorativo em 
razão do Dia do Idoso, celebrado em 01° de outubro. O 

evento, realizado em 14 /10 foi no restaurante Fasano, localizado 
no prédio onde funcionou o antigo Jornal A Tarde, na Praça 
Castro Alves.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, a diretora administra-
tiva, Lucy Mary Thomas, e a diretora sociocultural da entidade 
de classe, Rita Márcia Leite, participaram da confraternização.

Os ex-presidentes da Ampeb Arnaldo Novis, José Gomes 
Brito e José Marinho também estiveram presentes. Marinho 
elogiou o almoço e a iniciativa da Ampeb de sempre promover 
esse evento para unir os que não estão mais na ativa. “Foi 
uma ideia muito bem bolada para que nós pudéssemos nos 

encontrar, porque é difícil nos vermos novamente. De maneira 
que eu acho que esse momento é muito bom para essa con-
fraternização. E quanto ao local escolhido, desta vez, achei 
magnífico porque nos trouxe, inclusive ao passado, nesse pré-
dio do A Tarde”, disse.

A aposentada Maria Consuelo Sampaio também elogiou a 
reunião. “Eu gosto porque proporciona o encontro de colegas 
que já se aposentaram, que estão afastados porque nem sem-
pre temos a oportunidade de nos reunir”, afirmou aprovando 
a mudança de local.

O corregedor-geral do MP-BA, Zuval Gonçalves, prestigiou o 
almoço organizado pela Associação. A convite da Associação, 
o violinista Filipe Evans tocou clássicos da MPB, do Axé, mú-
sicas internacionais, entre outros sucessos.
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No dia 25 de outubro, foi promovido o primeiro encontro 
do projeto “Vamos falar de finanças?”, realizado pela 
Ampeb com o intuito de promover a educação financeira 

dos associados.

No evento, o presidente da entidade, Adriano Assis, afirmou 
que no Brasil há uma lacuna em relação ao tema já que, 

culturalmente, a educação financeira não é estimulada. Ele 
destacou as mudanças no ambiente normativo e econômico 
que podem afetar diretamente a classe. “Vimos, por meio 
da diretoria e de sugestões de colegas, uma oportunidade 
de oferecer um momento qualificado aos colegas, dando 
o instrumental para que cada um tome suas decisões 
individuais”, disse.

Ampeb deu início a projeto que visa promover 
a educação financeira dos associados

Vamos Falar
de Finanças?
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Da diretoria da Ampeb participaram Rita Márcia 
Leite (sociocultural), Márcia Munique (financeira) e 
Paulo César Azevedo (esportes). A ex-presidente 
da entidade de classe, Janina Schuenck, também 
participou do evento.

A primeira palestra, mediada pelo associado André 
Fetal, foi ministrada por Marília Fontes, que possui 
11 anos de experiência no mercado financeiro. 
Trabalhou como gestora de renda fixa e câmbio da 
Assets como Itaú, Mauá e Kondor, em fundos de 
até 2 bilhões de reais, com operações nacionais 
e internacionais. Na Empiricus foi a analista 
fundadora e responsável pelos relatórios: Tesouro 
Empiricus e Empiricus Renda fixa. Mestre em 
economia pela Insper e autora do livro “Renda fixa 
NÃO é fixa”. Marília falou sobre renda fixa, taxas de 
mercado e um pouco do cenário macroeconômico 
atual. 

O segundo momento contou com a palestra 
de Henrique Bredda, sócio fundador e gestor 
dos fundos da família Black. Ele iniciou a 
carreira em 2002, passando pelo Unibanco, 
Spinnaker Capital Group, Ashmore Brasil, FVF 
Participações, VentureStar Capital Management. 
Foi sócio fundador da Skipper Investimentos, 
onde atuou como analista e gestor de renda 
variável de 2010 a 2013, além de gestor de 
carteira de valores mobiliários autorizado pela 
CVM. O mediador da palestra foi o associado 
Sérgio Mendes. Entre os pontos abordados por 
Bredda estavam o comportamento do mercado 
de ações, as influências das crises na bolsa de 
valores e informações importantes para decidir 
em quais empresas investir, a exemplo do tipo de 
lucratividade líquida que a organização vem tendo.

O evento ocorreu no auditório do Mundo Plaza, 
localizado na Tancredo Neves. Houve transmissão 
ao vivo das palestras no site e no aplicativo da 
Ampeb para os associados que não puderam 
comparecer.

O presidente e diretores da entidade entregaram 
o certificado de participação aos palestrantes, 
que ainda foram agraciados com lembranças da 
Bahia. Adriano Assis agradeceu a presença dos 
especialistas e afirmou que esse é o primeiro 
de outros eventos sobre o tema que ainda serão 
promovidos.
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No dia 11/12, a Ampeb realizou o segundo encontro do 
projeto “Vamos Falar de Finanças?”, com a exposição 
do estrategista de investimentos do Banco Safra, Marco 

Saravalle, sobre o cenário econômico 2020.

Na palestra, Marco falou sobre melhores investimentos para 
2020, economia externa e situação das taxas de juros no 
mundo, que acarretam mudanças nas aplicações em renda 
fixa. Além disso, destacou a o perfil do brasileiro no que 
tange a educação financeira e o despreparo em relação às 

mudanças ocorridas na previdência com a recente reforma.

Outro assunto trazido para a discussão pelo palestrante foi o 
“Risco País” e sua influência na escolha dos empresários em 
qual local investir. “O Brasil ainda é considerado arriscado 
para investimentos. Em relação ao México, por exemplo, tem 
risco 30% maior e três a quatro vezes maior que a percepção 
de risco do Chile”, informou. No entanto, vislumbra um 
crescimento mais consistente e robusto do país, após esse 
recente período de recessão.

Palestra sobre o cenário
econômico 2020 foi 
realizada em dezembro
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As mudanças na relação emprego x trabalho também foram 
abordadas por Saravalle, que acredita que as formas tradicionais de 
emprego serão profundamente transformadas ao longo dos anos. 
Outro ponto destacado pelo analista foi a possibilidade de investir 
em Fundo Multimercado, que mescla aplicações de vários mercados 
como ações, renda fixa, entre outros, dividindo-se o patrimônio em 
ativos diferentes. 

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, fez a abertura da palestra, 
e o associado Fernando Lucas foi o mediador do encontro. A ex-
presidente da Ampeb, Janina Schuenck também esteve presente no 
evento, ocorrido no auditório da sede administrativa da entidade de 
classe, em Nazaré.
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A Ampeb realizou, no início de outubro, a cerimônia de 
colocação da foto da ex-presidente Janina Schuenck 
na galeria de ex-presidentes. A promotora de Justiça 

ficou à frente da entidade classista por quatro anos, nos biênios 
2015/2017 e 2017/2019. Promovido pela atual diretoria, o evento 
contou com a participação de muitos associados, diretores e 
funcionários da entidade classista, ex-presidentes e convidados.

Adriano Assis salientou o profícuo trabalho realizado pela 

homenageada e pela diretoria nos quatro anos. “A gente 
sente todo o esforço que foi feito e não só do ponto de vista 
material, mas acho que Janina encarnou e encarna, nas 
suas entranhas, esse sentimento do que é ser Ministério 
Público. Sempre aguerrida, sempre preocupada com todas as 
questões. É um exemplo para todos nós”, ressaltou.

Muito emocionada, Janina Schuenck, disse que poderia 
resumir esse momento em uma palavra: gratidão. “Sou grata a 

Social/Retrospectiva

Cerimônia de aposição 
de foto da ex-presidente 
na sede da Ampeb
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Deus pela oportunidade, grata à Ampeb 
por tudo o que nos proporcionou. Pelos 
ensinamentos, pelo amadurecimento, 
pela resistência e pelas gratas surpresas, 
em especial, pela minha família, que 
gostaria que estivesse aqui”, declarou.

O evento contou com a presença do 
vice-presidente da Ampeb, Tiago 
Quadros, além dos diretores Audo da 
Silva Rodrigues (secretário-geral), 
Lucy Mary Freitas Conceição Thomas 
(diretora administrativa), Márcia Munique 
Andrade de Oliveira (diretora financeira) 
e Rita Márcia Leite Santos (diretora 
sociocultural).
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Antes da solenidade de aposição da foto da ex-presidente 
na galeria da Ampeb, foi realizada reunião com 
 ex-presidentes da entidade, a convite da Diretoria atual.

O presidente da Ampeb, Adriano Assis, destacou a 
importância de resgatar a história da Associação e afirmou 
que um dos maiores prazeres que tem como presidente 
é receber as pessoas que já passaram pela carreira, os 
aposentados, em particular os que presidiram a entidade. 
“Eu me dou conta de como nós sabemos, muitas vezes, 
pouco sobre o que é a nossa entidade de classe, do tijolo 
que cada um colocou aqui e que merece todo nosso 

reconhecimento”, declarou. 

Na cerimônia, como forma de homenagear e representar 
toda a história da Ampeb, ele pediu aos presentes uma 
salva de palmas ao ex-presidente vivo mais antigo, Arnaldo 
Novis, que também participou da colocação da foto.

Entre os ex-presidentes também estiveram presentes 
Norma Cavalcanti, a homenageada, Alexandre Cruz, o 
desembargador Lidivaldo Brito, Juarez Mascarenhas, 
José Marinho das Neves, Leonor Salgado Atanázio e José 
Gomes Brito.

Reunião com ex-presidentes da Ampeb
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A Associação promoveu para seus associados e 
dependentes uma linda festa de fim de ano, no dia 13 
de dezembro de 2019.

Realizada no Cerimonial Rainha Leonor, Pupileira, a confrater-
nização contou com a presença de mais de 700 pessoas.

Entre as atrações que animaram o evento,  estavam Margareth 
Menezes, Filhos de Jorge e a banda Herbert&Richards. 
Um cover de Michael Jackson também animou os 
presentes no intervalo entre as bandas.

Social/Retrospectiva

Festa de Confraternização
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ACADEMIAS 
E ATIVIDADE FÍSICA 

ACADEMIA CONTOURS
Desconto de 50% na ma-
trícula e 10% na mensali-
dade dos demais serviços 
- circuito contours e pilates; 
Rua Rubem Berta, n. 366 – 
Pituba, Salvador/BA.
Tel.: (71) 3240-3737
Contato: Lizane Lacerda de
Carvalho
http://www.contours.com.br/
Instagram: @contours_pituba

ALIMENTAÇÃO 

ABARÁS DÊCÁ
Desconto de 10% para com-
pras acima de R$ 150,00 
reais em abarás congelados. 
Em compras acima de 100 
unidades do abará, cortesia 
de mais 10 unidades e deli-
very em Salvador;
Tel.: (71) 991996766
Instagram: @abaras.deca

BISTROT TRAPICHE ADEGA
Desconto de 10% no menu 
à la carte, com exceção do 
menu executivo e menus 
promocionais. Desconto de 
10% na compra de vinhos e 
condições especiais para re-
alização de eventos no local.
Av. Lafayete Coutinho, nº 496 
– Comércio, Salvador/BA
Tel.: (71) 21325509

Instagram: @bistrottrapiche

GRAN NUTRI - PETROLINA

Desconto de 10% na aqui-

sição de produtos naturais, 

orgânicos e suplementos na 

loja física e virtual, orienta-

ção nutricional gratuita nas 

lojas físicas e nas compras re-

alizadas na loja virtual cupom 

de desconto: MPE_BA10

Unidade 1 - Avenida da Inte-

gração, 446, São José |

Unidade 2 - River Shopping 

Petrolina - Avenida Monse-

nhor Ângelo Sampaio,100, 

Centro, Petrolina-PE

Tels.: (87) 3024-1114

      98125-1838/99971-1412

Site: https://grannutri.com/ 

Instagram: @lojagrannutri

GRAN NUTRI - SENHOR DO 

BONFIM

Desconto de 10% na aqui-

sição de produtos naturais, 

orgânicos e suplementos na 

loja física e virtual, orienta-

ção nutricional gratuita nas 

lojas físicas e nas compras re-

alizadas na loja virtual cupom 

de desconto: MPE_BA10

End.: Rua Coronel Antônio Fé-

lix,154, Centro, Senhor do 

Bonfim/BA

Tel.: (74) 3221-6170/ 

             99112-0286

Site: https://grannutri.com

Instagram: @lojagrannutri

AUTOMÓVEIS 

LUPA ALUGUEL DE CARROS

Desconto de 30% na diária 

do aluguel de automóveis.

End.: Rua Anquises Reis, 

n. 81. Edf. Tropicalia – Stiep, 

Salvador/BA

Tels: (71) 3461-2000 

             99963-0492

http://www.lupaaluguelde-

carros.com.br

Instagram:@lupaalugueldecarros

SERVCAR CENTRO AUTO-

MOTIVO PORTO SEGURO

Desconto de 20% sob o va-

lor da mão de obra e tabe-

la diferenciada nos demais 

serviços. Serviços automo-

tivos de mecânica, elétrica, 

aplicação de película, pintura 

de veículos e jante, revita-

lização, higienização de ar 

condicionado, lavagem de 

banco, alinhamento, balan-

ceamento, check-up eletrô-

nico, troca de óleo e filtro de 

óleo, desempeno de jante 

sem solda, limpeza de bico e 

do corpo borboleta, troca de 

bateria e pneus.

End.: Av. Paulo VI, n. 1725 – 

Pituba, Salvador/BA

Telefone: (71) 3354-5678

Instagram: @servcarporto

BEM-ESTAR E BELEZA

CORPO & SAÚDE
Desconto de 20% nos ser-
viços de massoterapia, dre-
nagem e limpeza de pele e 
pilates, e 30% nos serviços 
de acupuntura, psicologia, 
psicopedagogia sob o valor 
da tarifa balcão;
Endereço: Av. Luiz Viana 
Filho, 6462, Empresarial 
Wall Street, loja 09 Térreo, 
Salvador/BA
Tels.: (71) 3043-8005 
98839-5360
Instagram: @maiscorpoesaude

EDUCAÇÃO 

COMPANHIA TEATRO GRIÔ
Desconto de 10% nos cur-
sos e oficinas artísticas de 
Teatro Infanto-juvenil: A Arte 
de Narrar Histórias, O Pra-
zer de ser Palhaço, Iniciação 
ao Teatro e Ateliês artísticos;
End.: Rua Jequié, n. 86 - Rio 
Vermelho, Salvador/BA
Tel.: (71) 3018-4888
http://teatrogrio.com.br/ 
Instagram: @teatrogrio

ESCOLA KIMIMO
Desconto de 10% nas men-
salidades do Grupo 1 ao 1º 
ano do Ensino Fundamental.
End.: Rua Deocleciano Bar-
reto, nº 08/09, Chame Cha-
me, Salvador/BA
Tels.: (71) 3336-3837/3237-6364
99974-4084/99974-3421
http://www.escolakimimo.com.br/
Instagram: @escolakimimo

Serviços

Novos convênios firmados
Acesse o aplicativo da Ampeb e veja todos os convênios.
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FUNDAÇÃO VISCONDE 

DE CAIRU

Desconto nas parcelas men-

sais, excluindo-se as matrí-

culas e/ou inscrições, nos 

cursos de graduação e pós-

-graduação (lato Sensu). 20% 

de desconto sobre o valor ori-

ginal das parcelas da semes-

tralidade, desde que o paga-

mento seja efetuado até o 1º 

dia útil do mês do vencimento; 

cursos de graduação tecnoló-

gica, 30% de desconto sobre 

o valor original das parcelas 

da semestralidade, desde que 

o pagamento seja efetuado 

até o dia 5 (cinco) do mês do 

vencimento; cursos de exten-

são, 30% de desconto, sobre 

o valor original do curso.

End.: Rua do Salete, n° 50, 

Barris, Salvador/BA

Tel.: (71) 2108-8512

Site: https://www.cairu.br/

FARMÁCIA, VACINAS 
E COSMÉTICOS 

SABIN LABÓRATORIO 

CLÍNICO

Desconto de 10% nos servi-

ços de imunização nas uni-

dades Itaigara, Pituba, Graça 

e Alphaville; desconto de 

30% nos serviços de clíni-

cos de exames laboratoriais 

e 10% nos exames de ima-

gem em todas as unidades;

End.: Unidades: Alphaville, 

Brotas, Cajazeiras, Cami-

nhos das Árvores, Canela, 

Garibaldi, Graça, Imbuí, Itai-

gara, Itapuã, Liberdade, Ma-

res, Periperi, Pituba e Stella 

Mares, Salvador/BA.

Telefone: (71) 3261-1314

https://www.sabin.com.br/

LOJAS

JOALHERIA FLORENTINA

Descontos na aquisição de 

joias em prata (30% à vista), 

joias em ouro (20% à vista), 

relógios (20% à vista,) cris-

tais (15% à vista), para pa-

gamentos parcelados o des-

conto será de 10%, podendo 

dividir em até 6x; - servi-

ços de ourives: polimentos 

gratuitos e na abertura de 

cadastro um voucher de 

R$30,00 para serviços di-

versos (solda, aumentar ou 

diminuir anéis, fabricação 

de peças e outros); - aten-

dimento em domicílio com 

agendamento prévio para a 

venda de joias e relógios;

End.: Av. ACM, s/n, Shopping 

Itaigara, Lj Térreo e 1º piso, 

Salvador/BA

Tels.: (71) 3358-1423

                3351-0852

Instagram: @florentina.joias

LOLITA SEMI JÓIAS

Desconto de 10% na aqui-

sição de joias em prata 925 

e semi jóias com banho a 

ouro, ródio branco e ródio 

negro;

End.: Avenida Paulo VI, nº 

1303, Pituba, Salvador/Ba

Telefone: (71) 99198-6017

Instagram: @soumaislolita

SAÚDE: CLÍNICAS E 
CONSULTÓRIOS, FISIOTE-
RAPIA, NUTRIÇÃO, ODON-
TOLOGIA E PSICOLOGIA

CLARISSA MALTEZ -  

MICROFISIOTERAPEUTA

Desconto de 10% no serviço 

de microfisioterapia em Sal-

vador nos bairros do Itaiga-

ra, Pituba, Garibaldi e Piatã 

e em Feira de Santana; ou 

a domicílio caso o paciente 

disponha de maca;

End.: Salvador e Feira de 

Santana/BA.

Tel:(71) 988783539

CLÍNICA ANDRÉA COSTA

FISIOTERAPIA PÉLVICA

Desconto de 15% nas ses-

sões de fisioterapia pélvica; 

atendimento a estética ínti-

ma (radiofrequência; peeling 

íntimo; tratamento laser); 

ortopedia para tratamento 

para fascite plantar; descon-

to de 10% nos atendimentos 

de fisioterapia energética 

(microfisioterapia e barra 

de access); terapia manu-

al (massagem com pedras 

quentes).

End.: Avenida Luiz Viana Filho, 

nº 7416 - Edf. Alpha Medical 

Center sala 710. Alphaville, Sal-

vador/BA

Tels.: (71) 3901-1562

              99707-1965

http://www.clinicaandrea-

costa.com.br/cac/ 

Instagram: @clinicaandreacosta

CLÍNICA C.A.R.E - 

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO 

NO ESPORTE

Tabela diferenciada nos 

serviços de fisioterapia, 

acupuntura, massoterapia, 

osteopatia, consultas com 

clínico geral (com prática 

ortomolecular, homeopatia, 

naturopatia e thetahealing), 

pilates, x.reach - treinamen-

to funcional, nutricionista e 

ortopedista.

End.: Rua das Dálias, 516 – 

Pituba, Salvador/BA

Tels.: (71) 3561-0754

                 98131-5744

Instagram: @clinica.care

CLÍNICA DE ENDODONTIA 

E CIRURGIA DR. ELÍSIO 

OLIVEIRA LEAL FILHO

Desconto de 20% nos servi-

ços odontológicos de cirur-

gias em geral, sob anestesia 

local e consultas.

End.: Av. ACM, n 585 - Com-

plexo Odonto-Médico Itaiga-

ra, Ed. Pierre Fauchard, sala 

1105, Itaigara.

Tel.: (71) 3351-9343
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CLÍNICA DR MARCOS ANDRÉ - 

CIRURGIAS E IMPLANTES 

Desconto de 10% sob o va-

lor de tarifa balcão nos os 

serviços odontológicos de 

cirurgia bucomaxilofacial, 

implantodontia e harmoni-

zação orofacial, realizados 

pelo dentista Marcos André 

Matos de Oliveira.

End: Av. Tancredo Neves, 

nº. 620, Edf. Mundo Plaza, sl 

1409 - Caminho das Árvores, 

Salvador/BA

Tels: (71) 3444-9999/ 

            99161-0218

https://www.drmarcosandre.com/ 

Instagram: @clinicadrmarcosandre

CLÍNICA LARMONIE

Desconto de 10% nas con-

sultas e de 5% nos planos 

de tratamento nos atendi-

mentos em quiropraxia, acu-

puntura, massoterapia, fisio-

terapia e nutrição.

End.: Rua Ewerton Visco, n 

290, sala 408, bairro Caminho 

das Árvores, Salvador/BA

Tels.: (71) 3358-9558

               3354-4724

https://www.larmonie.com.br/

Instagram: @clinica

DR JOZELIO FREIRE CARVALHO

Desconto de 10% nos aten-

dimentos em medicina 

ortomolecular: medicina 

preventiva e longevidade sau-

dável; e reumatologia e clí-

nica geral: medicina interna. 

CENTRO MÉDICO DO HOSPI- 

TAL ALIANÇA – sl 405 - Av. 

Juracy Magalhaes Jr 2096, 

Rio Vermelho, Salvador/BA.  

Tel.: (71) 2108-4643

LABORATÓRIO DNA - Rua 

Território do Acre, n. 65, 

Salvador/BA

Tels.: (71) 99341-4643

                99156-4523

Instagram: @drjozelio

FLUIR ATIVIDADES AQUÁTICAS 

E PILATES

Desconto de 10% nos ser-

viços de hidroginástica, pi-

lates, studio de musculação 

e hidroterapia na unidade 

Fluir Rio Vermelho

End.: Rua Itabuna, n. 119, Rio 

Vermelho, Salvador/BA

Tel.: (71) 3335-3755

https://redefluir.com.br/

Instagram:@redefluir

IMAGEM OROFACIAL 3D 

Desconto de 20% nos ser-

viços odontológicos de diag-

nóstico por imagem com uso 

de radiação ionizante, exceto 

tomografia, para os exames 

entregues no formato digital 

(aplicativo e/ou e-mail)

End.: Avenida ACM, n. 771 - 

EDF Empresarial Torre do 

Parque, salas 1504 e 1505 

– Parque Bela Vista,

Salvador/Ba. 

Tels.: (71) 3359-5727

              98882-2507

https://imagemorofacial3d.com.br/

Instagram: @imagemorofacial3d

MÔNICA SANXES - 

FISIOTERAPEUTA

Desconto de 10% no aten-

dimento domiciliar para os 

serviços de fisioterapia cor-

poral: massagem relaxante, 

massagem relaxante com 

desativação de pontos ga-

tilhos, drenagem linfática, 

drenagem pré e pós-ope-

ratório, drenagem linfática 

(método joana medrado), 

massagem modeladora, 

tratamento corporal para 

celulite e gordura localizada 

com aparelho (inclui massa-

gem moderadora + aparelho 

ondas de choque); E facial: 

limpeza de pele, peeling de 

diamante, hidratação facial. 

Atendimento domiciliar

Tels: (71) 988793741/       

              992469590

NUTROVIDA - PAULA FIGUEIREDO 

NUTRÓLOGA

Desconto de 20% nas con-

sultas nutrológicas, que inclui 

avaliação de composição cor-

poral (bioimpedância), gestão 

de resultado para emagre-

cimento, ganho de massa 

muscular e vida saudável. Drª 

Paula Christina Sa de Figuei-

redo - CREMEB: 11.861

End.: Av. Anita Garibaldi, nº 

1477, Centro Médico Alexan-

der Fleming, Sala 108, Ondina, 

Salvador/BA

Tel.: (71) 3037-7776

Instagram: @drapaulafigueiredo

THAÍS RIHAN – 

FISIOTERAPEUTA 

Desconto de 10% para os 

serviços de microfisiotera-

pia, osteopatia e Psych-K®.

End.: Av. Tancredo Neves, 

n. 2421, sala 808, Edf. Cen-

tro Empresarial Redenção, 

Salvador/BA

Tel.: (71) 98896-0798

VITALMED - 

FEIRA DE SANTANA

Desconto nos serviços de 

atendimento médico domi-

ciliar de urgências e emer-

gências 24 h por dia, em 

Feira de Santana.

End.: Av. Maria Quitéria, n. 

3584, quadra VXI, lote 20, 

Queimadinha, Feira de San-

tana/BA

Tels.: (75) 3023-7250

                99987-4823

https://www.vitalmed.com.br

Instagram: @vitalmed24h

VITALMED - 

SALVADOR E LAU-

RO DE FREITAS

Desconto de até 35% sob valor 

de tabela, nos serviços de aten-

dimento médico domiciliar de 

urgências e emergências 24 h 

por dia em Salvador e Lauro de 

Freitas.

End.: Rua Coronel Jaime 

Rolemberg bloco V - sala a, 

Parque Bela Vista, Salvador/BA

Tels.: (71) 2202-8754/98131-3971

https://www.vitalmed.com.br

Instagram: @vitalmed24h

Serviços
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VITRAUX ODONTOLOGIA 

ESTÉTICA OROFACIAL – 

DRª KITTY BOR-

GES CRO 5479 BA

Desconto de 20% sob o 

valor de tarifa balcão nos 

serviços odontológicos de: 

estética, reabilitação oral e 

harmonização orofacial re-

alizados pela dentista Kitty 

Borges.

End.: Rua Sol Nascente, n. 

43, sl 2102 - Ed. Vitraux, 

Garibaldi, Salvador/BA

Tel.: (71) 3332-9898

             98845-9427

http://vitraux.odo.br/

Instagram: @vitrauxodontologia

SERVIÇOS 

BANCO SAFRA
Vantagens exclusivas para 
abertura de Conta Corrente: 
isenção no pacote de ser-
viços, isenção da primeira 
anuidade do cartão de cré-
dito Safra Visa® Infinite³ e 
Platinum®, condições dife-
renciadas nas operações de 
câmbio e taxa 0% na custó-
dia de tesouro direto.
End.: Av. Tancredo Neves, 
nº 148 - Shopping da Bahia, 
Salvador/BA
Tel: (71) 2106-8300/99984-3718
- Ari Souza Filho
https://www.safra.com.br/
Instagram: @bancosafra

TERRAZZO SAN LAZZARO

Concessão de vantagens di-

ferenciadas: descontos sobre 

o valor dos produtos superio-

res aos praticados no merca-

do; negociação direta com a 

construtora;

End.: Rua Aristides Novis, n. 

123, Federação, Salvador/BA

Tels.: (71) 3203-1360/

               98643-2836 - 

Eduardo Gonçalves

http://santahelenaconstrutora.

com.br/terrazzosanlazzaro/

TURISMO 

FLYWORLD VIA-
GENS ITABUNA
Desconto de 3% a 20% 

nos serviços de consultoria 

especializada para viagens 

nacionais e internacionais, 

contemplando: passagens 

aéreas nacionais e interna-

cionais; hotéis; locações de 

veículos; seguro viagens; 

pacotes; cruzeiros; inter-

câmbio; auxílio vistos; chip 

Internacional

End.: Rodovia BR-101, ACD 

01 Km 506, Itabuna/Ba

Tels.: (73) 3015-1540/99933-1040

Instagram: @flyworld.itabuna

Convênios 
Ampeb

www.ampeb.org.br/convenios
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JANEIRO

DIA  NOME

Serviços

FEVEREIRO

DIA  NOME

MARÇO

DIA  NOME

Feliz Aniversário 
a todos!

Ampeb
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22 Manoel Pinto de Figueiredo
22 Fabrício Guida de Menezes
22 Daniela Baqueiro Vargas Leal Alves
22 Elzita Silva Vieira Santos
23 Cláudia Luíza Ribeiro Elpídio
23 Gildásio Galrão de Oliveira Neto
23 Angélica Maria Filgueiras da Fonseca
26 Clarissa Diniz Guerra de Andrade Sena
26 Gildásio Rizério de Amorim
26 Ana Vitória Conceição Gouveia
26 Luciano Pitta Santos
27 Marília de Campos Souza
28 Sinval Castro Vilasboas
28 Dahiane Bulcão Caldas
28 Adriana Teixeira Braga
28 João Paulo de Carvalho da Costa
28 Maria das Graças Souza e Silva
29 Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
29 Humberto Araújo
29 Regina Maria da Silva Carrilho
30 Lívia de Carvalho da Silveira Matos
30 Francisco Sérgio D´Andrea Espinheira
30 Ítala Maria de Nazaré Braga Barreira
31 Alex Bezerra Bacelar

01 Edicira Chang Guimarães Carvalho
02 Pablo Antonio Cordeiro de Almeida
02 Karyne Simara Macedo Lima
03 Andréa Scaff de Paula Mota
03 Ivan Carlos Novaes Machado
03 Fernando Mário Lins Soares
04 Lara Vasconcelos Palmeira Cruz Leone
04 Audo da Silva Rodrigues
05 Karinny Virgínia Peixoto de Oliveira
06 Luiz Estácio Lopes de Oliveira
06 Alex Oliveira Santos
07 Clarice Lins Haddad
07 Simone Isaura Rocha C. do Nascimento
07 Ceres Miriam Moura de Oliveira
07 Maria Aparecida Lopes Nogueira
08 Isaias Marcos Borges Carneiro

08 Cláudia Didier de M. Pereira Santos
08 Ernesto Cabral de Medeiros
09 Cinthia Portela Lopes
10 Analízia Freitas Cézar Júnior
10 Alexandre Soares Cruz
10 Carlos Alberto Abreu Gomes
10 José Carlos Adami Cerqueira
11 Lúcio Meira Mendes
11 Jerusa Andrade Moreira
11 Thiago Lisboa Bahia
11 Elane Maria Pinto da Rocha
11 Orlanete Carneiro Lima Sodré
11 Janilda Sales Pereira
12 Maria de Nazaré P. da Costa Tourinho
12 Aviner Rocha Santos
13 Saulo Rezende Moreira
14 Letícia Queiroz de Castro
14 Bruno Gontíjo Araújo Teixeira
15 Fabrício Rabelo Patury
15 Antônio Faustino de Almeida
15 Cláudia Maria S. P. Borges de Freitas
15 Marina Edelvira Santos
15 Beneval Santos Mutim
16 Marcel Bittencourt Silva
16 Eduardo Antônio Bittencourt Filho
17 Aurisvaldo Melo Sampaio
17 Isabel Adelaíde de Andrade Moura
17 Valdemar de Souza Ferraz Filho
18 Paulo Gomes Júnior
18 Ana Paula Coité de Oliveira
18 André Luis Silva Fetal
18 Márcia Câncio Santos Villasboas
19 Guiomar Miranda de Oliveira Melo
19 Ariomar José Figueiredo da Silva
19 Luíza Pamponet Sampaio Ramos
19 Simone Rosa Meira
19 Dartur José Baia Vieira Campos
19 Maria da Conceição Rotondano G. Longo
20 Luscínia de Almeida e Queiroz
20 Lara Vanusa Fróes Nery
21 Janaína Pereira Fonseca Rincon
22 Danilo Ferreira Andrade
23 Daniele Chagas Rodrigues Bruno
24 Antônio Ferreira Leal Filho

24 Saulo Murilo de Oliveira Mattos
24 Eliana Elena Portela Bloizi
25 Cleonice de Souza Lima
25 Maria Piza do Amaral Pondé
26 João Ricardo Soares da Costa
27 Jandira Lima de Góes
27 Frank Monteiro Ferrari
27 Silvana Brito Suarez
28 Luiz José de Oliveira
28 Elisabete Teixeira Castro

01 Rui Gomes Sanches Junior
01 Hugo César Fidelis Teixeira de Araújo
02 Alba Helena Pimentel do Lago
03 Paulo Martim Mariani Silva
03 Cláudia Virginia Santos Barreto
03 Maurício Cerqueira Lima
03 Ariel José Guimarães Nascimento
04 Maurício José Falcão Fontes
05 Rita Andrea Rehen Almeida Tourinho
05 Sammuel de Oliveira Luma
05 Ana Rita Cerqueira Nascimento
06 Edna Márcia Souza Barreto de Oliveira
06 Carlos Augusto Machado de Brito
06 Lulia Mary Jacobina Takche
06 Hermenegildo Virgílio de Queiroz
07 Maria de Fátima S. Passos de Macedo
07 Leonardo de Almeida Bitencourt
07 Thiago Cerqueira Fonseca
07 Carlos Augusto Serra de Faria
08 Olivan Costa Leal
08 Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão
08 Demétrio Loures Rafael dos Santos
09 Joseane Mendes Nunes
09 Maria Anita Araruna Correa
10 Gilber Santos de Oliveira
11 Roberta Rezende Barbosa
11 Graziella Junqueira Pereira
13 Anna Kristina Santos Lehubach Prates
13 Marília Barreiros Correia de Melo
13 Cíntia Campos da Silva
13 Maria Isabel de Oliveira Sampaio
14 Stella Athanázio de Oliveira Santos
14 Maria Luisa Moreira da Silva
14 Rosa Patricia Salgado Atanázio
15 Maria Alice Miranda da Silva
15 AMPEB
15 Lívia Sampaio Pereira
15 Sheila Cerqueira Suzart
16 Anna Karina O. Vasconcellos Senna
16 Elza Maria de Souza

01 Maria Ivone Souza Rocha
02 Bruno Pinto e Silva
03 Renata Caldas Sousa Lazzarinii
05 Railda Rodrigues Suzart
05 Augusto Joaquim de Azevedo Junior
06 Cesar Luiz Paiva Correia
06 Gean Carlos Leão
06 Thaís Monte Santos Passos Polo
07 Márcio de Oliveira Neves
09 Ana Friederiecka Torres da S.  F. de Oliveira
09 Alex Moura Santos
09 Airton Oliveira Souza
09 Dorival Joaquim da Silva
10 Paulo Roberto Coelho Brandão
10 Arx Thadeu Aragão Cruz
13 Luciano Taques Ghignone
13 Ramires Tyrone de Almeida Carvalho
13 Idelzuith Freitas de Oliveira Nunes
13 Marcos Santos Alves Peixoto
13 Leonor Salgado Atanázio
13 Anna Maria de Lacerda
14 Célia Maria de Lima Dantas
14 José Reis Neto
14 José Carlos Rosa de Freitas
15 José Marinho das Neves Neto
15 Ricardo José André Rabelo
15 Rocio Garcia Matos
16 Marcelo Cerqueira César
16 Alice Koerich Inacio
17 Marly Freire Santos
18 Mayumi Menezes Kawabe
18 Susila Ribeiro Machado
19 Milane de Vasconcelos Caldeiras Tavares
20 Elias Silva Rodrigues
20 José Vicente Santos Lima
20 Marly Barreto de Andrade
20 Jo Anne da Costa Sardeiro Silveira
21 Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti
21 Rômulo de Andrade Moreira
21 Paulo César de Azevedo
22 Renata Barros Dacach



ABRIL

DIA  NOME

MAIO

DIA  NOME

JUNHO

DIA  NOME

Aniversariantes Ampeb
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16 Maria das Graças Polli
17 Artur José Santos Rios
17 Janina Schuenck Brantes Sacramento
19 Márcio José Cordeiro Fahel
19 Rafael Lima Pithon
19 Joseane Suzart Lopes da Silva
19 Rossana Paternostro Nery
20 Hugo Casciano de Sant´Anna
20 Janete Souza Bacelar de Jesus
21 Airton Juarez Chastinet M. Júnior
21 Ana Rita Pinheiro Rodrigues
22 Almiro de Sena Soares Filho
22 Luciana Maria Batista C. N. Almeida
22 Oto Almeida Oliveira Júnior
23 Licia Maria de Oliveira
23 Heron José de Santana Gordilho
24 Ivan Ito Messias de Oliveira Júnior
24 Giovana Souza Barbosa
24 Rogério Luis Gomes de Queiroz
24 Célia Maria Monteiro de Souza
26 Joana Pedreira Philigret Baptista
26 Daniele Cochrane S. Dantas Cordeiro
27 Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães
27 Elmir Duclerc Ramalho Júnior
28 Ailton Antônio Guimarães
29 Thomás Luz Raimundo Brito
29 Pedro Paulo de Paula Vilela
29 Terezinha de Lourdes Lantyer Oliveira
30 Patrícia Kathy A. Medrado A. Mendes
30 Célia Oliveira Boaventura
30 Andrea Ariadna Santos Correia
30 Luis Eduardo Souza e Silva
30 Alexandre Lamas da Costa
31 José Emmanuel Araújo Lemos
31 Antônio Ferreira Villas Boas Neto

01 Eugênio Benjamin de S. Dantas Fontes
01 Valtércio Pedrosa
01 Flávia Cerqueira Sampaio Fontes
02 Vilma Cecília Batista
03 José Ubiratan Almeida Bezerra
03 Suzana Dantas Cerqueira Monteiro
03 Luciano Rocha Santana
05 Grace de Menezes Campello Apolonis
05 José Dutra de Lima Júnior
05 Maria da Glória E. Vieira Saback
05 Ademário Silva Rodrigues
07 Marilúcia Cotrim Gama Nunes
07 Rita de Cássia R. Caxias de Souza
08 Gervásio Lopes da Silva Júnior
09 Maria Eugênia Passos da Silva Oliveira

09 Maria Helena Xavier Pereira Matos
09 Marco Antonio Chaves da Silva
10 Marcos José Passos Oliveira Santos
10 Isabel Cordeiro Ferreira de Souza
10 José Luiz da Fonseca
11 Maria de Fátima Campos da Cunha
11 Maria Lúcia Bittencourt de Magalhães
11 Zildeth Ramos de Almeida Gouveia
12 Carlos André Milton Pereira
12 Luciano Valadares Garcia
13 Mônica Barroso Costa
13 Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz
15 José Pereira de Oliveira
16 Leandro Marques Meira
19 Maria Celeste Pereira de Carvalho
19 Gilmara Espírito S. Carvalho Barretto
20 Karina Silva Santos
20 Ítala Suzana da Silva Carvalho
20 Patrícia Peixoto de Mattos
22 Adriani Vasconcelos Pazelli
22 Terezinha Maria Lobo Santos
22 Wellington José Campos Pontes
23 Fernando Wellington Marques Teixeira
24 Maria das Graças Nunes Nascimento
25 Flávia Lúcia Gomes Pereira
25 Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira
25 Therezinha Leony Lyra
25 Rodolfo Ribeiro De La Fuente
26 Fernanda de Jesus Oliveira
26 Magnólia Lima de Paiva
27 Patrícia Lima de Jesus Santos
27 Gilberto Costa de Amorim Júnior
28 Alan Cedraz Carneiro Santiago
28 Eduvirges Ribeiro Tavares
28 Carlos Alberto Dultra Cintra
29 Ana Paula Bacellar Bittencourt
29 Julimar Barreto Ferreira
30 Ana Luiza Menezes Alves Matui
30 Andréa Mendonça da Costa

02 Luiz Augusto de Santana
02 Juçara Azevedo de Carvalho
03 Darluse Ribeiro Sousa
03 Roberto de Almeida Borges Gomes
04 Davi Gallo Barouh
04 Oldemar de Azevedo Campelo
04 Cleide Leite Barros
04 Vanezza de Oliveira Bastos Rossi
05 Marina Nery Britto
05 Onelice Almeida e Silva
06 Maria Aparecida de Andrade Del Liano

06 Solon Dias da Rocha Filho

06 Maurício Pessoa Gondim de Matos

06 Renato Climático do Espírito Santo

07 Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo

07 Evandro Luis Santos de Jesus

08 Rafael de Castro Matias

09 Washington Araújo Carigé

09 Ulisses Campos de Araújo

09 Victor Freitas Leite Barros

10 Valéria Andrade Pedreira

10 Maria Célia Calmon de Almeida Bayler

10 Tarcísio José Sousa Bonfim

11 Maria Isabel R. de Oliveira Vilela

12 José Loiola Filho

12 Karine Campos Espinheira

12 Sávio Henrique Damasceno Moreira

12 Ruy Osório

13 Luiz Ferreira de Freitas Neto

13 Francisco de Freitas Junior

13 Rildo Mendes de Carvalho

15 Marta Regina Pinto Bonfim

16 Maurício Foltz Cavalcanti

17 Paulo Eduardo Sampaio Figuereido

17 Christian Ribeiro de Menezes

18 Marília Pinto da Silva

18 Maria Joselita de Menezes

19 Maria Auxiliadora Mehmeri Qvarfordt

19 Mariana Meira Porto de Castro

20 Tatyane Miranda C. de Mansine Castro

20 Lúcia Bastos Farias Rocha

21 Luciana Isabella Moreira

22 Rita Maria Silva Rodrigues

23 Olímpio Coelho Campinho Júnior

23 Núbia Rolim dos Santos

23 Luiza Gomes Amoedo

24 Romeu Gonsalves Coelho Filho

24 Sara de Oliveira Guanaes Aguiar e Sá

24 Manoel Cândido M. de Oliveira

25 Ivandira da Silva Soares David

25 Luiz Eugênio Fonseca Miranda

25 Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira

26 Gisélia Nogueira Bastos Bessa

28 Elzira Barros da Ressurreição

28 Antônio Carlos Oliveira Carvalho

28 Nidalva de Andrade Brito Oliveira

29 Márcia Munique Andrade de Oliveira

29 Everardo José Yunes Pinheiro

29 Márcio Bellazzi de Oliveira

29 Ana Dalva Reis de Queiroz

31 Jair Antônio Silva de Lima

31 Arnaldo Augusto Goulart Novis

01 Neide Reimão Reis
01 Heline Esteves Alves
03 Rita de Cáscia Medeiros Viana de Mello
04 Achiles de Jesus Siquara Filho
04 Aurilene de Jesus Mehmeri
05 Ivan Queiroz Pereira
06 João Bernardino Sapucaia Costa
06 Ana Paula Limoeiro Carvalho
08 Gustavo Fonseca Vieira
09 Marcos Pontes de Souza
09 Sheilla Maria da G. Coitinho das Neves
10 Alex Santana Neves
10 Marília Lomanto Veloso
11 Maria Pilar Cerqueira Maquieira Menezes
12 João Paulo Gavazza de Mello Carvalho
12 Antônio José da Costa Filho
12 Márcia Pimentel Farias
13 Guilda Vasconcelos Ribeiro
13 Luiz Alberto Lima Figueiredo
14 Aderbal Simões Barreto
15 Edmar Pinto Modesto
17 Márcio Henrique Pereira de Oliveira
17 Maria Salete Jued Moysés
17 Maria Auxiliadora Evangelista Pontes
18 Josemeire Sousa Idalino
18 Roque de Oliveira Brito
19 Iânica de Sousa Cruz
19 Danúbia Catarina Oliveira Bittencourt
19 Maria Consuêlo de Almeida Sampaio
20 Zoraide de Almeida Queiroz
20 Adelina de Cássia B. Oliveira Carvalho
20 Lucinéia Santos de Souza de Jesus
20 Ubirajara Oliveira Fadigas
20 Jair Gomes Ferreira
21 Joselene Machado Dias
21 Waldenice Normanha Viana
21 Ana Paula Canna Brasil Motta
23 Manoel Moreira Costa
24 João Paulo Cardoso de Oliveira
24 Eny Magalhães Silva
26 Renata Mamede Carneiro Aguiar
27 Andrea Borges Miranda Amaral
27 Carmelita Barreto Sampaio Tavares
28 Virgínia Ribeiro Manzini Libertador
29 Vanda Araújo Aragão
29 Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga
29 Silvana Oliveira Almeida
29 Sivilene São Pedro F. Lucena Bicalho
30 Waldemar de Araújo Filho
30 Lucas da Silva Santana
30 Nelson Luiz Leal
30 Jaqueline Duarte
30 Maria Imaculada Jued M. Paloschi
30 George Elias Gonçalves Pereira




