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NOTA PÚBLICA DE APOIO E ESCLARECIMENTO ACERCA DA ATUAÇÃO 
DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA, 
ÍTALA MARIA DE NAZARÉ BRAGA 
 
 
 

A Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB), entidade privada 
que congrega e legitimamente representa Promotores e Procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Estado da Bahia, ativos e aposentados, vem a público para 
expressar o seguinte: 

1.  A Promotora de Justiça de São Gonçalo dos Campos-BA, ÍTALA MARIA DE 
NAZARÉ BRAGA, no legítimo exercício de suas atribuições, vem promovendo, 
permanentemente, medidas na defesa da saúde pública na comarca de que é titular. 

2. Tais medidas adquiriram maior relevância com o advento da pandemia da Covid-19, 
que implicou, para todos, restrições em suas rotinas, dentre elas, a de socialização em 
festas, com aglomeração de pessoas, em nome da garantia de bens maiores, a vida e a 
integridade da saúde. 

3. Neste delicado momento, exige-se de todos nós, especialmente das autoridades 
públicas, a compreensão acerca de tais restrições e o respeito a elas, atuando em 
cooperação para que prevaleçam os referidos bens maiores, e não ações imediatas que, 
embora sendo relevantes, devem ser adiadas neste momento. 

4. Assim sendo, seja mediante obtenção de compromissos de modo voluntário com 
terceiros, seja través do uso de instrumentos legais, tais como, a Recomendação e a 
Ação Civil Pública, cabe à referida Promotora de Justiça, e assim o fará, defender os 
direitos da cidadania, ainda que seu correto proceder seja objeto de incompreensões por 
parte de autoridades e demais pessoas que não entendam a devida dimensão do grave 
problema sanitário que a humanidade atualmente atravessa. 

5. Por fim, manifesta a AMPEB seu irrestrito apoio à Promotora de Justiça de São 
Gonçalo dos Campos-BA, ÍTALA MARIA DE NAZARÉ BRAGA, a ela 
disponibilizando, se necessários forem, todos os meios para a defesa do exercício 
legítimo de suas atribuições e para o resguardo de sua imagem e de sua honra. 

 

Salvador, 30 de junho de 2021. 
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