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NOTA PÚBLICA DE APOIO AOS PROMOTORES DE JUSTIÇA FÁBIO 

RIBEIRO VELLOSO, PAULO EDUARDO GARRIDO MODESTO E LUCIANO 

TAQUES GHIGNONE 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

(AMPEB), entidade privada que congrega e legitimamente representa Promotores e 

Procuradores de Justiça da Bahia, ativos e aposentados, através de sua Diretoria biênio 

2019-2021, tendo em vista as Portarias nºs 0524/2020, 0525/2020 e 0546/2020, que 

revogaram, respectivamente, a Portaria nº 418/2020, publicada no DJE do dia 

09/03/2020, que designou o Promotor de Justiça Fábio Ribeiro Velloso para atuar no 

Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde – GESAU; a Portaria nº 421/2020, 

publicada no DJE do dia 09/03/2020, que designou o Promotor de Justiça Paulo 

Eduardo Garrido Modesto para atuar na 3ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente da 

Capital; e a Portaria nº 404/2020, publicada no DJE do dia 06/03/2020, que designou o 

Promotor de Justiça Luciano Taques Ghignone, para atuar no Grupo de Atuação 

Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa – GEPAM, 

vem, publicamente, externar o seguinte posicionamento: 

 

1. Os atos de revogação tiveram por objeto portarias que, legitimamente, designaram os 

Promotores de Justiça para atuação em unidades do Ministério Público, designações 

estas consentidas pelos citados membros da Instituição; 

 

2. Ao revés, as designações levadas a cabo pelas novas portarias não contaram com 

prévia ou posterior concordância dos Promotores de Justiça afetados pelas revogações e 

novas designações, sendo concretizadas por ato unilateral de Órgãos da Administração 

Superior do Ministério Público da Bahia; 

 

3. A Constituição Federal, no art. 128, 5º, I, b, da Constituição Federal, estabelece como 

uma das garantias essenciais dos membros do Ministério Público a inamovibilidade; 

 

4. Por essa garantia, o membro do Ministério Público não pode ser removido de sua 

unidade de exercício de funções, “salvo por motivo de interesse público, mediante 



                 Associação do Ministério Público do Estado da Bahia 
 

 Boulevard América, 59, Jardim Baiano - Tel/Fax: (071) 3320-2300 
CEP 40050-320 - Salvador - Bahia 

Home Page: http://www.ampeb.org.br 
e-mail: ampeb@ampeb.org.br 

decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria 

absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa”; 

 

5. Tal garantia se aplica, indistintamente, a todos os Promotores de Justiça, 

independentemente de nomenclaturas infraconstitucionais atribuídas aos cargos da 

carreira, e constitui proteção contra ingerências indevidas na atividade dos membros da 

Instituição; 

 

6. Não fosse assim, haveria uma distinção arbitrária, porque não prevista na 

Constituição, entre aqueles contemplados com a inamovibilidade, e outras dela 

desprovidos, o que caracterizaria distorção inadmissível do estatuto constitucional do 

Ministério Público e desfiguração completa da referida garantia constitucional dos 

membros da carreira; 

 

7. Por essas razões, e reiterando seu posicionamento histórico sobre o tema, externa a 

AMPEB por esta Nota, e sem prejuízo da adoção de outras medidas, integral apoio aos 

Promotores de Justiça removidos de suas unidades de trabalho em violação ao princípio 

constitucional da inamovibilidade. 

 

Salvador, 26 de março de 2020. 

 

 

 


