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NOVA
GESTÃO

Em destaque, logo acima, o palestrante Rômulo Meira, a diretora Maria Auxiliadora Kraychete e a assistente social e também organizadora, Edenilza Peltier.
A programação incluiu almoço de confraternização, sorteio de brindes e homenagem aos aniversariantes.

Primavera AMPEB 2005
"O curto período de vida é suficientemente longo quando vivido bem e com
dignidade" esta frase do pensador grego Cícero foi o tema da palestra proferida
pelo geriatra Rômulo Meira, no dia 21 de setembro, no Restaurante Barbacoa. O
evento, encerrado com um almoço de confraternização, foi direcionado para os
promotores e procuradores de Justiça aposentados, cumprindo uma tradição no

Bahia sedia I Encontro
Nacional de Servidores do MP
A criação da Associação Nacional dos Servidores dos Ministérios
Públicos Estaduais (ANSEMP) foi um dos resultados do I Encontro
Nacional de Servidores dos Ministérios Públicos, realizado no período de
29 a 31 de julho, no auditório da AMPEB. O evento reuniu entidades de
onze estados e contou com a presença e o apoio da presidente da
AMPEB, Norma Cavalcanti.
Posse na ASSEMP - No dia 26 de outubro, Sandro Luís Dantas foi
empossado como presidente da Associação dos Servidores do Ministério
Público da Bahia (ASSEMP). A cerimônia foi prestigiada pela presidente
da AMPEB, Norma Cavalcanti e pelo procurador-geral de Justiça, Achiles
Siquara.

calendário anual de realizações da Diretoria da AMPEB. "No mês de setembro, além
de iniciarmos a primavera, também comemoramos, no dia 27, o Dia do Idoso" comenta a Diretoria Social Maria Auxiliadora Lobo Kraychete. "Por isso, tivemos a
idéia de homenagear os nossos colegas, reunindo-os para festejar a chegada da
estação das flores na AMPEB".

Norma Cavalcanti participa de
reunião em Fortaleza
A presidente da
AMPEB, Norma
Cavalcanti, participou da
reunião dos presidentes
das associações do
Ministério Público dos
estados da Região do
Nordeste, promovida no
dia 21 de julho, na
Associação Cearense do Ministério Público, em Fortaleza (foto). Dentre os
temas debatidos, destacaram-se a implantação dos subsídios e os reflexos da
aprovação do novo teto salarial do STF.

Mais do que um banco.
Melhor para você.

COOMPEB

Associe-se !

"Almejo uma associação unida,
fortalecida, para que,
juntamente com minha
Diretoria, possa exercer meu
mister, sem descuidar da
exigência da qualidade dos
serviços prestados e da
satisfação plena de todos os
associados, colocando a AMPEB
sempre mais próxima dos
colegas do interior e da capital,
ampliando, diversificando e
descentralizando a prestação de
benefícios".

Diretoria trabalha
em ritmo acelerado

Com um pouco mais de três meses de gestão, a nova Diretoria da AMPEB (foto) já está
contabilizando conquistas relevantes, frutos de um trabalho conjunto, desenvolvido em um ritmo
acelerado. A visita ao Governador para tratar da aprovação do projeto dos subsídios, a participação
no processo das mudanças que se fazem necessárias na LOJ, a ampliação dos serviços prestados nos
consultórios odontológicos e o engajamento na campanha nacional a favor da ética na política são
alguns exemplos de realizações importantes. Assim, a presidente Norma Cavalcanti dá os primeiros
passos na sua "caminhada" - como definiu em seu discurso de posse -, cumprindo a promessa de não
ser omissa e mantendo-se sempre ativa na busca da valorização dos membros do Ministério Público.
A Folha do MP publica a cobertura completa da cerimônia de posse, nas páginas 6 a 11.
ENOS RIBEIRO

Subsídio é debatido
com o Governador
A Diretoria da AMPEB foi recebida pelo
Governador Paulo Souto, no dia 13 de
setembro, na sede da Governadoria (foto). O
principal assunto na pauta da audiência foi o
projeto de lei que adequa os subsídios dos
membros do Ministério Público baiano ao do
Procurador-Geral da República, em tramitação
na Assembléia Legislativa. Página 3

AMPEB se engaja na campanha em defesa da ética na política
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Subsídios - Uma Conquista
Cumpridos os primeiros três meses do nosso
mandato, em meio ao turbilhão de informações
sobre os novos critérios de remuneração do
Ministério Público brasileiro, vimos prestar aos
associados alguns necessários esclarecimentos
sobre o tema.
Como é do conhecimento dos colegas, os
subsídios foram assegurados ao Ministério Público
baiano pela Lei n. 9.293, de 03 de janeiro de
2005, que representou uma importante conquista
de toda a nossa Classe.
Em 26 de julho do ano corrente, os subsídios dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal e do
Procurador-Geral da República foram refixados, em
parcela única, respectivamente, pelas Leis nºs
11.143 e 11.144, conforme determina o art. 39, §
4º, da Constituição Federal.
A Diretoria da AMPEB, antes mesmo da entrada
em vigor desta nova legislação, enviou à
Procuradoria-Geral de Justiça sugestão para o
anteprojeto de lei que visa a readequar os
subsídios dos membros do Ministério Público da
Bahia ao do Procurador Geral da República, à
razão de 90,25% do seu valor, para o cargo de
Procurador de Justiça.
Em 01.08.2005, o Procurador-Geral de Justiça da
Bahia encaminhou à Assembléia Legislativa, em
regime de urgência, o projeto de lei que
compatibiliza os subsídios dos integrantes do
Parquet baiano ao limite máximo remuneratório
fixado na esfera federal, já tendo sido providenciada
a remessa, à Secretaria da Fazenda Estadual, de
estudo do impacto orçamentário decorrente deste
novo alinhamento.
O supracitado projeto foi encaminhado pelo
Presidente da Assembléia Legislativa às Comissões

de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Finanças, em 05.08.2005.
A AMPEB, representada pela sua diretoria, reuniuse, no último dia 13 de setembro, com o
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que
se mostrou disposto a estudar a viabilidade da
aprovação do projeto, com as adequações
orçamentárias que se fizerem necessárias.
Vale ressaltar, na esteira de intelecção do Supremo
Tribunal Federal, que a norma constitucional não é
de aplicação automática para o Ministério Público
da Bahia, dependendo de regulação por Lei
Estadual. Vimos desenvolvendo um trabalho não
só para a aprovação dos novos valores, mas
também para fazer valer a sua incidência retroativa
ao início do ano corrente.
Quanto às vantagens pessoais e outras parcelas
indenizatórias, que não foram ressalvadas pela
nossa Lei Estadual, estamos estudando, no âmbito
da Associação Nacional, em parceria com os
colegas presidentes das demais Entidades, a
melhor forma de sustentar a possibilidade jurídica
de compatibilizá-las com o pagamento dos
subsídios.
É que a Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de
julho de 2005, excepcionou do limite
remuneratório constitucional as parcelas de caráter
indenizatório, previstas em lei.
Esperamos contar com a valiosa colaboração dos
colegas, para que possamos discutir esta e outras
questões de interesse do Ministério Público, de
forma sempre equilibrada, consciente e saudável.
Abraços fraternos.
N o rm a A n g é l i c a R e i s Ca rd o s o Ca v a l c a n ti
Presidente

STF julga procedente ADI da
CONAMP referente a Foro Privilegiado

EXPEDIENTE

O plenário do STF, por 7 votos a 3, declarou a
inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal (CPP), que estabelece foro privilegiado a autoridades e ex-autoridades processadas por atos de improbidade administrativa. O relator, ministro Sepúlveda Pertence, julgou
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI 2797) proposta pela CONAMP, e a ADI 2860,
proposta pela AMB. Acompanharam este voto os
ministros Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto, Cezar
Peluzzo, Marco Aurélio, Carlos Velloso e Celso de
Mello. Em seu voto, o ministro Celso de Mello alegou
que a Lei Federal invadia competência das Constituições Estaduais e desrespeitava o pacto federativo. Os
ministros Eros Grau, Gilmar Mendes e Ellen Gracie
divergiram do relator. De acordo com o presidente
da CONAMP, João de Deus Duarte Rocha, "a entida-

A Folha do MP é um órgão informativo da
Associação do Ministério Público do
Estado da Bahia - AMPEB
(Rua Boulevard América, 59 - Jardim
Baiano Telefax (071) 3321-9032
CEP.: 40050-320 Salvador-BA)
Diretoria: Norma Angélica Reis Cardoso
Cavalcanti (Presidente), Gildásio Galrão de
Oliveira Neto (Vice-Presidente), Ana Paula

de recebeu com satisfação o resultado do julgamento, uma vez que o Supremo devolve ao Ministério
Público e à Magistratura de primeiro grau a capacidade de apurar e julgar os agentes e ex-agentes públicos por atos de improbidade administrativa". Estiveram presentes, acompanhando o julgamento, os presidentes das Associações da Paraíba, Alexandre César
Teixeira e da Bahia, Norma Cavalcanti.
A decisão do STF foi considerada "histórica" pela
Presidente da AMPEB. O Ministério Público Brasileiro,
contudo, aguarda com expectativa a tramitação da
Proposta de Emenda Constitucional nº. 358, que
prevê dispositivo a ser incluído na Constituição, restabelecendo o foro privilegiado. Caso venha a ser aprovada, a PEC poderá tornar sem efeito a decisão do
STF sobre a inconstitucionalidade da lei que estabeleceu o foro privilegiado.
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AMPEB

Salário-férias

A AMPEB enviou ofício ao procurador
geral de Justiça, Achiles Siquara,
solicitando o adiantamento de 50%
da gratificação denominada como
"salário-férias" para o mês de
novembro.

Participação
em congresso

A AMPEB solicitou do PGJ o
pagamento de diárias para os
participantes do XVI Congresso
Nacional do MP, a ser realizado de 6
a 9/11, em Belo Horizonte.

Combate à lavagem
de dinheiro

A Diretoria Cultural da AMPEB recebeu
propostas dos associados interessados
em sugerir mudanças no anteprojeto
que confere maior efetividade à Lei nº
9.613/98, intensificando o combate à
lavagem de dinheiro. Apresentado
recentemente pelo Ministério da
Justiça, o anteprojeto foi considerado,
pelo ministro Márcio Thomaz Bastos,
como "um passo importante na
construção de uma cultura que deverá
inibir a prática desse crime, no Brasil".
Para Norma Cavalcanti, o crescimento
desenfreado do crime organizado,
sem precedentes na nossa história,
constitui-se numa provocação para o
Ministério Público, que sempre deve
propor modificações legislativas
necessárias, que visam fortalecer sua
atuação institucional.

Plenário decide
sobre conflito
de competências

O Ministério Público do Estado da
Bahia é o órgão competente para
atuar no inquérito que apura os
crimes de roubo e contrabando ou
descaminho previstos
respectivamente nos artigos 157,
parágrafo 2º, inciso I, e 334 do
Código Penal. Este foi o
entendimento unânime do Plenário
no julgamento da Petição (PET 3528)
sobre conflito de atribuições entre o
Ministério Público da União e o MP
da Bahia. Inicialmente, os ministros
entenderam que caberia ao Supremo
solucionar o conflito, como previsto
no artigo 102, inciso I, alínea "f" da
Constituição Federal. Em seguida, o
relator do processo, ministro Marco
Aurélio, acolheu o parecer da
Procuradoria-Geral da República.

Apoio
A AMPEB apoiou a realização do II
Seminário Estadual do Ministério
Público e Terceiro Setor, nos dias 6 e
7 de outubro, no Hotel Pestana.

Vem aí: XVI Congresso
Nacional do MP
Belo Horizonte vai sediar o XVI Congresso Nacional do
Ministério Público. A perspectiva é que a capital mineira receba,
no período de 6 a 9 de novembro, mais de dois mil promotores e
procuradores de Justiça de todo o país. Dentre os palestrantes
convidados de outros países, estão os juristas renomados Gazón,
Giulianni e De Masi. ATENÇÃO: os interessados em participar
devementrar em contato com Auricélia, na RCTUR (tel: 32453324), com urgência. Veja programação no site da AMPEB.
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Dia das Crianças
As crianças serão o centro das atenções, na festa
programada para o dia 22 de outubro, no Sítio São
Paulo. A novidade é um sistema de sorteio que
incentivará a doação de alimentos e brinquedos para
uma instituição de caridade.

Planejamento Estratégico
A Presidente da AMPEB tem participado de todas as
reuniões voltadas para o Planejamento Estratégico do MP
baiano. O projeto, que está sob a coordenação do secretário
geral da PGJ, Lidivaldo Britto, defende a modernização e o
aprimoramento da prestação de serviços à sociedade,
priorizando um modelo de gestão focado nos resultados.

Torneio de futebol

ANIVERSARIANTES
OUTUBRO
Lara Ferrari Fonseca
Nadja Brito Bastos
Gustavo Emanuel de O. L. e Souza Muniz
Millen de Castro Medeiros de Moura
Moisés Ramos Marins
Maria Emilia Rodrigues Possidio
Fernando Steiger Tourinho de Sá
Dinalmari Mendonça Messias
Marcelo Miranda Braga
Sandra Patrícia Oliveira Souza
Adalvo Nunes Dourado Júnior
Renata Soares Tallarico
José Jorge Meirelles Freitas
Rosana de Moura Bianchini Barata Ribeiro
Adalberto da Costa Dorea
José Renato Oliva de Mattos
Ana Letícia Moraes Sardinha
Djalma Alves Bessa
Cíntia Crusoé Guanaes Gomes Soares
Diana Sobral Bentes de Salles Brasil
Rita Margareth Coelho da Silva
Nilson Souza
Luciana André de Meirelles
Advany Figueiredo Silva
Victor Manoel Mariz
Maria da Glória C. Silva
Sebastião Coelho Correia
Cristiano Chaves de Farias
Ubirajara dos Santos Costa
Bianca Geisa Santos Silva
Manoel Cardoso da Silva
Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto
Maria de Jesus Pereira Valadares
Geraldo Antonio Vilaboim
Arestides Alves dos Santos
Tiago de Almeida Quadros
Antonio Sérgio dos Anjos Mendes
Marcelo Góis da Fonseca
Leandro Mansini M Cardoso de Castro
Marcos Antônio da Silva Gonzaga
Nívea Cristina Pinheiro Leite Sampaio
Tereza Jozilda Freire de Carvalho
Carlos José Ferreira Sampaio
Aroldo Almeida Pereira
Miriam Lula Moreira de Oliveira
Nivaldo dos Santos Aquino
Milena Soares Rocha
Gilberto Ribeiro de Campos
Yvanilde Bancillon Faillace
Maria Amélia Sampaio Goes
Marisa Marinho J. M. de Oliveira
Ana Luiza Santana Guedes
Lygia Jabur Abud
Marcos Almeida Coelho
José Ferreira de Souza Filho
Ana Bernadete Melo de Andrade
Márcio do Carmo Guedes
Jailson Trindade das Neves
Márcia Costa Bandeira Gomes
Alice Alessandra Ataíde Jácome
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Fernando Antônio Madureira de Lucena
Luciélia Silva Araújo Lopes

31/10
31/10

NOVEMBRO
Paulo Marcelo de Santana Costa
João Paulo Santos Schoucair
Paola Roberta de Souza Estefan
Manoel Fernandes Cordeiro
Wallace Carvalho Mesquita de Barros
Marcelo Henrique Guimarães Guedes
Juliana Varela Rodrigues de Barros
Ediene Santos Lousado
Aline Danielle B. M. R. de Araújo
Iraildes Trindade Rocha
Adriana Imbassahy Guimarães M. Lagrota
Solange Anatólio do Espírito Santo
Sidney Joaquim de Meirelles
Ana Cláudia Martins Barros Spinola
Jacqueline de Farias Baptista Magnavita
Nívia Carvalho Andrade
Florêncio Argolo dos Santos
Eunice Cardoso da Silva Lynch
Márcio Clóvis Bosio Guimarães
Luis Alberto Vasconcelos Pereira
José Alberto Leal Teles
Ana Cristina Velloso de Carvalho
José Edivaldo Rocha Rotondano
Mônica Lopes de Souza Ghignone
Mônica Teresa G. da S. do Nascimento
Newton Ferreira Pontes
Lucy Mary F. Conceição
Cecília Carvalho Marins
Pedro Maia Souza Marques
Eugênio de Souza Brandão
Simone Lins Rocha Cohim
Ary Guimarães David
Achilles Britto Cardoso
Maria das Graças de Almeida Marinho
Hamilton Peleteiro Tourinho
Antonio Carlos Leão Martins
Aline Valeria Archangelo Salvador
Edson Abdon Peixoto Filho
Dioneles Leone Santana Filho
Manoela de Araújo Rocha
Newton Carvalho de Almeida
Ana Isabela Ribeiro Souza
Rogério Bara Marinho
Lílian Santos Veloso
Roberta Masunari
Sansulce de Oliveira Lopes Fillardi
Vicente Ramos de Araújo
Carlos Frederido Brito dos Santos
Hortênsia Gomes Pinho
Andréa Lemos Fontoura
Pedro Costa Safira Andrade
André Luis Laviene Mota
Valmiro Santos Macedo
Fernando Moura Medrado
Rozalvina de Freitas Boullosa Martinez
Mariângela Lordelo dos Reis Néri
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A AMPEB promove, até o dia 21 de dezembro, um torneio
de futebol no Sítio São Paulo. Estão inscritos, como
participantes, além de promotores e procuradores de
Justiça, associados da AMAB, da ASSEMP e demais
freqüentadores do clube social.

Aguarde: Reforma no Sítio São Paulo!

No prelo
O promotor de Justiça Rômulo Moreira lançará, em
breve, na AMPEB, o seu novo livro, intitulado "Estudos
de Direito Processual Penal". A obra reúne algumas
reflexões do autor sobre o conteúdo programático da
disciplina que ministra nos cursos de graduação e pósgraduação da Universidade Salvador-UNIFACS.
Informações no site www.editorabh.com.br.

Aposentadoria
O procurador de Justiça José Marinho das Neves Neto
aposentou-se, após 37 anos de dedicação ao Ministério
Público. Dentre muitas realizações, destacamos o exercício
da Presidência da AMPEB, no ano de 1991.

Novos associados
Fabrício Ribeiro Patury
Edulindo Ribeiro de Carvalho

Convênios

Oi - Vantagens e promoções na aquisição de telefones
celulares. Informações com Freitas Tel.: (71)8851-2141.
Planeta Festa - Desconto de 15%, de segunda a quintafeira, e de 10%, de sexta a domingo.Tel.: (71) 3272-1360.
Clínica Japan Shiatsu - Valores promocionais na faixa de
R$36,00 a R$60,00. Tel.: (71) 3351-9314.
Colégio Mendel - Desconto de 15%. Tel.: 3379-5454.
Pura Beleza (Medicina estética e Salão de Beleza) - Descontos de 15% e de 25%. Tel.: (71) 3235-1457.
Glamour Instituto de Beleza - Descontos de 5% e de 10%.
Tel.: (71) 3344-1800.

Falecimentos
Orlando Affonso de Carvalho (Promotor de Justiça)
Olga Laerte B. Quesada (Promotora de Justiça)
Helio da Silva Nascimento (Promotor de Justiça)
Cristiane Soares Oliveira Pio (Esposa do Promotor de
Justiça Ricargo Régis Dourado)
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Atualização

Luta e Ação

Associação participa
da reforma da LOJ

ARTIGO JURÍDICO

A imputação alternativa no
Direito Processual Penal
Rômulo Moreira*

Presidente da AMPEB participou da mesa de abertura.

Magistrados do
trabalho realizam
Fórum Internacional
Foram realizados, no período de 25
a 27 de agosto, no Hotel Pestana, em
Salvador, o Fórum Internacional de
Direitos Humanos e Direito Social e o
15º EMAT - Encontro Anual de Magistrados do Trabalho da 5ª Região. Presidente da AMPEB, Norma Cavalcanti, foi
convidada para participar da mesa de
abertura e da cerimônia conduzida
pela Presidente da AMATRA 5, a juíza
Maria de Fátima Coelho Borges Stern.
Na ocasião, o Ministro Arnaldo Susekind proferiu conferência sobre o tema

"A Convenções da OIT e os Direitos
Humanos". O evento também contou
com a presença do Ministro do TST,
Lélio Correa Bentes.
Dentre os temas abordados,
destacaram-se as normas internacionais do trabalho e sua aplicação prática em território brasileiro, discriminação das relações de trabalho, liberdade
sindical, combate ao trabalho escravo,
constituição e efetivação dos direitos
sociais e a inserção das convenções da
OIT no sistema jurídico.

Conselho Nacional do MP
aprova Regimento Interno
O Conselho Nacional do Ministério
Público aprovou o seu Regimento Interno, em 8 de agosto, na sede da Procuradoria Geral da República. O Regimento
traz, de forma detalhada, quais são as
obrigações e os direitos dos conselheiros,
as funções dos órgãos do Conselho (o
Plenário, a Presidência, a Corregedoria,
as Comissões e a Secretaria Geral) e os
procedimentos no caso de processos e
reclamações disciplinares, entre outros
temas.
Além de aprovar o texto do Regimento, os conselheiros elegeram os membros das quatro comissões permanentes
do CNMP. Para a Comissão de Controle
Administrativo e Financeiro, foram eleitos Francisco Maurício Rabelo de Albu-

querque Silva (presidente), Saint'Clair
Luiz do Nascimento Júnior e Ricardo
César Mandarino Barreto. A Comissão
Disciplinar é composta por Gaspar Antônio Viegas (presidente), Alberto Machado Cascais Meleiro e Francisco Ernando
Uchoa Lima. A Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento
Legislativo é composta por Paulo Sérgio
Prata Resende (presidente), Luciano
Chagas da Silva e Hugo Cavalcanti Melo
Filho. Já a Comissão de Preservação da
Autonomia do MP conta com Janice
Agostinho Barreto Ascari (presidente),
Luiz Carlos Lopes Madeira e Osmar
Machado Fernandes. Os presidentes das
comissões foram eleitos para mandato
de um ano.

Na definição de Afrânio Silva jardim, "diz-se imputação
alternativa quando a peça acusatória vestibular atribui ao
réu mais de uma conduta penalmente relevante,
asseverando que apenas uma delas efetivamente terá sido
praticada pelo imputado, embora todas se apresentem
como prováveis, em face da prova de inquérito. Desta
forma, fica expresso, na denúncia ou queixa, que a
pretensão punitiva se lastreia nesta ou naquela ação
narrada. "Por outro lado, como veremos mais adiante, a
alternatividade também pode referir-se ao sujeito ativo da
infração penal, acarretando um litisconsórcio no pólo
passivo da relação processual pela".1
Para o autor carioca, a imputação alternativa, portanto,
poderá ser real (objetiva) quando por mais de um fato
delituoso é acusado alguém; ou pessoal (subjetiva) quando
mais de uma pessoa é acusada, alternativamente. É a
chamada cumulação imprópria de pedidos. 2 Entre nós,
poucos doutrinadores enfrentaram esta questão. Frederico
Marques, ainda que sem muita fundamentação, admite-a,
afirmando que não há nada que a impeça, "pois que em
face de uma situação concreta, que se apresenta equívoca,
pode o acusador atribuir um ou outro fato ao réu. Não será
motivo de escândalo - diz Pasquale Saraceno - a citação 'de
Tício como acusado de furto ou de receptação'. "Também
Luigi Sansò admite la imputazione alternativa, uma vez que
se traduza em acusação explícita, dizendo, por isso, que é
perfeitamente ' concebível a imputação alternativa do fato
delituoso'. E isto quer se trate de alternativa entre um aliud
e um aliud, e de alternativa entre um majus e um minus,
visto que em ambos os casos há fatos diversos imputados
ao réu". 3 Não admitimos qualquer imputação alternativa,
pois estamos convencidos que toda acusação, seja pública,
seja de iniciativa privada, deverá sempre ser determinada,
especificando-se, inclusive, o mais possível, em que consistiu
a conduta delituosa e a participação de cada um dos
autores do fato, salvo absoluta impossibilidade.4 Se o
"quadro probatório relativamente incerto constante do
inquérito policial"5 não permite uma imputação certa, que
sejam devolvidos os autos para novas e esclarecedoras
diligências. O que não podemos admitir é que o réu tenha
que se defender não se sabe exatamente de quê, ou que
tenha que enfrentar todos os percalços de um processo
criminal sem que tenha sido imputado a ele, de uma
maneira mais ou menos certa (a denúncia exige, no mínimo,
indícios de autoria) um fato delituoso. Ademais, nos moldes
em que se dá a imputação alternativa, não poderá o
acusado defender-se satisfatoriamente, já que dois fatos lhe
foram imputados não cumulativamente. O réu precisa (e
tem o direito) de saber qual a infração penal que se lhe
atribuem, a fim de que possa, com o seu advogado, exercer
a defesa em sua plenitude (defesa técnica + autodefesa).
Por tudo quanto exposto, não entendemos possível, à luz do
devido processo legal, a imputação alternativa, seja a real
(ou objetiva), seja a pessoal (ou subjetiva).
Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 10ª. Ed., 2001,149.
A cumulação própria existe normalmente no Direito Processual Penal, seja nos casos de
co-autoria, seja na hipótese de concurso de crimes.
3
Elementos de Direito processual Penal, Vol. II, Campinas: Bookseller, 1998, p.153/154.
4
Admitimos a chamada denúncia genérica, excepcionalmente, no caso, por exemplo, de
um roubo praticado por várias pessoas, em concurso, sem que se possa estabelecer
exatamente que Fulano se dirigiu ao caixa, Sicrano imobilizou o vigilante, Beltrano subtraiu o dinheiro dos caixas, etc.
5
Afrânio, idem.
1
2

*O autor é promotor de Justiça da Comarca de Salvador
E sp a ç o di sp o n í v e l p a ra p u b l i c a ç ã o de a rti go s j u rí di c o s p ro du z i do s p o r a sso c i a do s.
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Governador Paulo Souto demonstrou interesse pelas reivindicações das membros do MP.

Diretoria solicita
implantação de subsídios
ao Governador
O governador Paulo Souto vai intensificar
os estudos para viabilizar a implantação dos
novos valores dos subsídios dos membros do
Ministério Público da Bahia, adaptando-os aos
do Procurador Geral da República. Esta foi a
principal conclusão da audiência realizada pela
Diretoria da AMPEB com o chefe do Poder Executivo do nosso Estado, na manhã de 13 de
setembro.
A Diretoria da Entidade esteve na Governadoria, com o objetivo de levar ao governador Paulo Souto reivindicações dos membros do Ministério Público baiano.
Durante a audiência, a presidente Norma
Cavalcanti lembrou que a Bahia foi um dos
primeiros Estados a acatar a necessidade de
aprovação de uma legislação complementar
para a implantação dos subsídios. Segundo
Norma, na maioria dos Estados do país, o subsídio ainda não foi implantado. Destacou, também, a importância da parceria do Ministério
Público com o Fisco Estadual no combate à
evasão fiscal, que vem impulsionando as
receitas Estaduais.
Quanto à possibilidade de implantação
imediata dos subsídios, a Presidente ponderou
que o estudo do impacto no orçamento já foi
realizado e encaminhado à Secretaria da Fazenda Estadual. O governador Paulo Souto
ressaltou as dificuldades orçamentárias que o
Estado vem enfrentando, inclusive nas
dotações do Ministério Público e do Poder Judiciário, as quais espera ver prontamente
sanadas, para que então possa voltar à discussão dos novos valores.
O Governador também reafirmou estar
atento às reivindicações da Classe, por saber
o quanto os membros do MP têm trabalhado
em prol da sociedade baiana.
Noutro momento da reunião, o Governador argumentou sobre as limitações

impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
tendo a Presidente da AMPEB ressaltado que
esta mesma lei autoriza o remanejamento de
recursos do orçamento, quando se trata de
matéria vencimental. "Estamos trazendo
estas informações, ao mesmo tempo em que
nos empenhamos em agendar esta audiência, por entendermos que, no papel de dirigentes de nossa entidade de classe, temos o
dever de defender os interesses de todos os
nossos associados", ressaltou.
Finalmente, Paulo Souto prometeu aprofundar a análise de propostas que visem solucionar os problemas surgidos na gestão do
orçamento governamental. "Gerir gastos
públicos não é fácil.Peço-Ihes um tempo para
avaliar melhor a situação e ver o que pode ser
feito", disse.
Os diretores da AMPEB aproveitaram para
apresentar o planejamento estratégico do Ministério Público baiano, tendo oferecido ao Governador um exemplar do cronograma com a previsão das ações para o período de 2004 a 2009.
"Esperamos continuar contando com o apoio do
Governo do Estado", anunciou Norma Cavalcanti. "Queremos expressar a Vossa Excelência nosso
reconhecimento, em relação aos benefícios sociais, que vêm resultando de importantes iniciativas governamentais, como a realização de exames de DNA na área criminal, a intensificação da
luta contra os grupos de extermínio, a construção de novos presídios e o combate à sonegação
fiscal, efetivado através de parceria com o nosso
Ministério Público" .
As parcerias e trabalhos conjuntos devem
ser mantidos, na opinião do Governador e da
Diretoria da AMPEB. "Estamos cientes da
importância dos projetos que são voltados
para o interior e que visam à melhoria do sistema judiciário e o bom funcionamento do
Estado", concluiu Paulo Souto.

A Diretoria da AMPEB foi recebida, em 1º de agosto,
pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, Desembargador Gilberto Caribé, em audiência
realizada para a apresentação de sugestões de
alteração do texto do anteprojeto da Lei de
Organização Judiciária (LOJ). Dentre os pontos
discutidos pela AMPEB, destacam-se: 1) retomada do
pagamento da diferença de entrância por auxílio e
de outras vantagens, de acordo com a Emenda
Constitucional 47/2000, que abre a possibilidade de
pagamento de parcelas de caráter indenizatório que
estejam previstas em lei; 2) criação de novas vagas
na capital e no interior do Estado; 3) debate sobre os
critérios adotados na classificação das comarcas por
entrâncias; 4) debate sobre a regulamentação da
utilização de dependências dos fóruns por
promotores e procuradores de justiça, na capital e no
interior; 5) reafirmação e reconhecimento da
necessidade da adoção de providências essenciais
para o melhor aparelhamento da Justiça, medida de
fundamental importância para a efetiva atuação do
Judiciário e do Ministério Público nas áreas cível,
criminal, da infância e adolescência e dos direitos
transindividuais.

Notícias da URV Eleitoral
A AMPEB ingressou, junto à Justiça Federal, com
uma ação ordinária para a cobrança das diferenças
de URV incidentes sobre a gratificação eleitoral
devidas aos associados ingressos no MP no ano
2000. Por se tratar de discussão de matéria
meramente de direito, a fase de conhecimento do
processo deverá ter um andamento célere, com o
julgamento de sua procedência, tal como se deu
com as duas outras ações já ajuizadas.

Novidades no
atendimento
odontológico
A Diretoria da AMPEB cumpriu meta de campanha e
contratou a protesista Marize Novais Borges,
ampliando o leque de opções de serviços prestados
para os associados.
CLAREAMENTO A LASER
Visando alcançar a excelência no atendimento
odontológico, a AMPEB está investindo no
aperfeiçoamento profissional das odontólogas. A
partir desta perspectiva, Ediana Santos Guerra,
Marize Borges e Ana Virgínia Bastos estão tendo a
oportunidade de participar de um curso teóricoprático de clareamento a laser, sob o patrocínio da
Associação. O programa abrange técnicas aplicadas
em aparelhos que devem ser adquiridos em breve.
AT E NÇÃO P AR A O S HO R ÁR I O S E S P E CI AI S :
Segunda (manhã) - Exclusivo para associados do
interior, atendimento com hora marcada.
Terça (manhã) - Exclusivo para associados da
capital, atendimento por ordem de chegada.
Sexta (tarde) - Exclusivo para associados do
interior, atendimento por ordem de chegada.
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Direção da FESMIP é assumida pelo
promotor de Justiça Nivaldo Aquino
O promotor de Justiça Nivaldo Aquino foi
empossado, no 12 de julho, no cargo de Diretor
da Fundação Escola Superior do Ministério
Público (FESMIP). Marcaram presença à
solenidade: a presidente da FESMIP e da AMPEB
Norma Cavalcanti e demais diretores da AMPEB,
o procurador-geral de Justiça, Achiles Siquara, a
corregedora-geral Natalina Bahia, entre outros
membros do MP da Bahia. Também foram
empossados, como integrantes do Conselho
Fiscal: Manoel Cardoso da Silva, João Paulo
Gavaza de Mello Carvalho e Arx Thadeu Aragão
Cruz (efetivos). Jailson Trindade das Neves,
Alexandre Soares Cruz e Angélica Maria

Filgueiras da Fonseca são os suplentes.
A indicação do novo diretor da FESMIP, feita
pela presidente da FESMIP, a promotora de
Justiça Norma Cavalcanti, foi acolhida por
unanimidade pelos membros do Conselho
Deliberativo. Foram empossados, para o
exercício que se encerrará em 5 de julho de
2007, os seguintes membros do MP: Zuval
Gonçalves Ferreira, Antônio Sergio dos Anjos
Mendes, Maryjane Auxiladora A. C. Coutinho e
Karyne Simara Macedo Lima (como efetivos),
além dos suplentes Paulo Gomes Júnior, Marcelo
Pinto de Araújo, Maria Helena Fahel e Ana
Emanuela Cordeiro Rossi.

Especialistas em Direitos Humanos
recebem certificado
A FESMIP - Fundação Escola Superior do Ministério
Público da Bahia e a F2J - Faculdade 2 de Julho,
realizaram no dia 19 de agosto, no auditório do
CEAF, a solenidade de entrega de 39 certificados
de especialistas da 3ª turma do Curso de PósGraduação Lato Sensu em Direitos Humanos. Os
Certificados foram entregues pelo diretor da
FESMIP, Nivaldo dos Santos Aquino e pelo diretorgeral da F2J, Professor Josué da Silva Mello.
Participaram da solenidade a promotora de
Justiça, vice-diretora da FESMIP, Lucy Mary
Conceição; a promotora de Justiça, coordenadora
do Curso de Pós-Graduação em Direitos Humanos
pela FESMIP, Márcia Regina dos Santos Virgens; a
coordenadora do Curso de Direito da F2J, Luciana
Simões e o coordenador do Curso de PósGraduação em Direitos Humanos pela F2J, Marcus

Vinícius Cruz Mello da Silva.
Uma das principais características do curso,
segundo Nivaldo Aquino, foi a
interdisciplinaridade. "O corpo discente foi
formado por profissionais de várias áreas" esclarece. "Além de Promotores de Justiça,
tivemos oficiais da Polícia Militar, advogados,
psicólogos e pedagogos. Contamos, inclusive,
como brilho de renomados juristas, a exemplo
dos professores convidados Dalmo Dallari, Hélio
Santos e Flávia Piovesan". A parceria com a
Faculdade 2 de Julho objetivou formar
mediadores sociais com graduação superior para
uma atuação conjunta e eficaz, em prol da
proteção dos direitos humanos. A expectativa é
que os novos especialistas atuem como
mediadores sociais e agentes de transformação.

Ampliação de
serviços

K INSCRIÇÕES ABERTAS

A fisioterapeuta Milena de Moura e a psicóloga
Diane de Freitas Rebouças são as mais novas
contratadas para atender aos associados da
AMPEB, em horários fixos, na sede administrativa.
A proposta da Diretoria é ampliar o leque de
opções de serviços prestados, com o objetivo de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida
dos membros do parquet baiano.
Milena de Moura vai realizar sessões de
reeducação postural, massoterapia (massagem
terapêutica integrativa, refloxologia podal, Reiki e
drenagem linfática manual), além de acupuntura
auricular.
Diane de Freitas Rebouças vai realizar serviços de
psicoterapia individual (crianças, adolescentes e
adultos), psicoterapia de casal e familiar,
psicodiagnóstico, orientação profissional,
dinâmicas de grupo, oficinas temáticas, palestras
e atividades psicoeducativas.
Maiores informações sobre horários de
atendimento e marcação de consultas estarão
disponíveis no site da AMPEB, a partir de
novembro.

Sentença trabalhista

Gestão Administrativa Municipal
4 de novembro a 16 de dezembro
18 de outubro a 9 de novembro
M a i o re s i n f o rm a ç õ e s po de m s e r o bt i da s
pe l o s t e l e f o n e s 3 3 2 1 - 1 7 2 4 / 2 1 5 9 .

Assistente social
cursa especialização
Investir na capacitação profissional da assistente
social da AMPEB é uma das metas assumidas pela
Diretoria. No mês de setembro, Edenilza Peltier
participou do I Congresso Norte-Nordeste de
Auditoria de Contas Hospitalares e do curso
Contratos de Assistência à Saúde: como avaliá-los
para não ter prejuízos? Há seis anos responsável
pela intermediação da solicitação de serviços
especiais junto à seguradora de saúde, a assistente
social também cursa especialização em Auditorias
de Sistemas de Saúde.

Nivaldo Aquino será diretor até 2007.
Norma Cavalcanti, Maria Auxiliadora Kraychete e Paulo Marcelo Costa acompanharam o debate.

Promotores de Feira de
Santana investigam
prática de tortura
Os promotores de Justiça Kárita Conceição
Cardim de Lima, Luciana André de Meirelles
Café de Jesus, Luís Cláudio Cunha Nogueira e
Naiara Valtércia Gonçalves Barreto, da
Promotoria de Justiça de Feira de Santana,
vêm investigando notícias de prática de
tortura, atribuída a policiais civis daquela
cidade. Acompanhados do colega Edmundo
Reis Silva Filho, da comarca de Salvador, os
promotores de Justiça estiveram no
Complexo Policial de Feira de Santana para
apurar notícias de maus-tratos e
encontraram três presos vítimas de
espancamento, além de objetos utilizados na
tortura. Como conseqüência da investigação
feita pelos colegas, dez policiais civis e um
Delegado de Polícia foram por eles
denunciados, sendo que os dez agentes já
foram transferidos das suas delegacias de
origem. As investigações sobre tortura
prosseguem em Feira de Santana, agora com
o apoio do promotor de Justiça Paulo Gomes
Júnior, da comarca de Salvador. A AMPEB
vem acompanhando a atuação dos colegas
de Feira de Santana, prestando-lhes irrestrito
apoio jurídico e institucional.

Participe !!! Divulgue o
seu trabalho!!!
Esta coluna foi criada para registrar as
atividades e as conquistas alcançadas pelos
promotores e procuradores de Justiça
baianos, no interior e na capital. Os
interessados em divulgar as atividades
realizadas nas comarcas onde atuam podem
contar com a Assessoria de Comunicação da
AMPEB, que está ampliando o seu campo de
ação. As notícias, notas e comunicados
devem ser encaminhados através do e-mail
ampeb@ampeb.com.br.

Manifesto defende
ética na política
A presidente da AMPEB, Norma Cavalcanti,
acompanhada de membros da Diretoria, participou
do ato em repúdio à corrupção realizado em 17 de
agosto, em Brasília, pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Associação dos Membros
do Ministério Público (CONAMP). O evento reuniu
cerca de 100 juízes, promotores e procuradores.
Os participantes aprovaram um manifesto que
foi entregue, à tarde, aos presidentes do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Nelson Jobim, do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Velloso, da
Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, do
Senado, Renan Calheiros, da CPMI dos Correios,
Delcídio Amaral e ao procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza. No manifesto, a
AMB e a CONAMP assumiram o compromisso de
apresentar propostas objetivas em 30 dias, na esfera eleitoral, para permitir maior efetividade da
atuação da Justiça Eleitoral nas próximas eleições.
MANIFESTO - O manifesto foi recebido com muitos
elogios por parte dos presidentes do TSE, STF, Câmara dos Deputados, Senado Federal, CPMI dos Correios e pelo procurador-geral da República, Antonio
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Fernando de Souza. Para o presidente do Senado,
senador Renan Calheiros, toda a união de forças que
pode vir a colaborar com a fiscalização dos poderes
é importante. "É necessário que haja uma investigação profunda e exemplar dos culpados."
Segundo o presidente da CONAMP, João de
Deus Duarte Rocha, a nação está mergulhada em
uma profunda crise moral, política e ética que
precisa ser revista urgentemente. João de Deus
citou uma pesquisa recente do Ibope que aponta o Ministério Público como um dos órgãos
públicos em que a sociedade mais confia. "Ficamos
honrados em saber que a população acredita no
Ministério Publico. No entanto, não deixamos de
nos preocuparmos com a falta de credibilidade de
outros órgãos públicos.
As evidências colhidas pelas CPIs, na opinião
do presidente da AMB, Rodrigo Collaço,
demonstram que foram cometidas fraudes fiscais, tributárias e eleitorais e que todas elas
devem ser punidas de acordo com a lei, independente de quem as cometeu: "do presidente da
república ao mais humilde servidor público,
todos devem se submeter às leis em vigor".

O evento mobilizou autoridades jurídicas e políticas,
a exemplo de Denise Frossard e de ministros do STF.

AMPEB se engaja em movimento nacional
O combate à corrupção nos âmbitos eleitoral, criminal e
da improbidade administrativa foi um dos principais temas
debatidos durante a XV Reunião do Conselho Deliberativo
da CONAMP, realizada em Rio Branco, no dia 16 de setembro, como um evento da programação paralela ao II Congresso do MP do Acre. Os diretores Administrativo e Cultural da AMPEB, respectivamente Edmundo Reis e Gilberto
Amorim, participaram ativamente do evento, destacando,
na programação, a discussão sobre a implantação dos
subsídios e o funcionamento do Conselho Nacional do
Ministério Público.

Comissão Especial- Convidada para integrar a Comissão
Especial voltada para o aperfeiçoamento da legislação de combate à corrupção, a AMPEB marcou presença através dos seus
diretores, que apresentaram as sugestões de modificação da
legislação vigente, remetidas pelos associados.
Reunião em Brasília - A Comissão Especial de Combate à
Corrupção deu continuidade aos seus trabalhos em reunião
realizada em 27 de setembro, em Brasília. A AMPEB foi representada, mais uma vez, pelo diretor Gilberto Amorim. As propostas serão encaminhadas ao Congresso Nacional, ao Poder
Executivo e ao Poder Judiciário, entre outras entidades.
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Balanço

On Line

CONTAS ABERTAS
NO T AS E X P LI CAT I VAS P AR A I NT E R P R E T AÇÃO D O S
B AL AN CE T E S D A A M P E B
1 - AT I VO : de m o n st ra o s di re i t o s da E m pre sa / Asso c i a ç ã o .
ATIVO CIRCULANTE: demonstra os direitos que serão realizados no período de 360 dias.
Neste grupo, temos as seguintes contas:
= Caixa;
= Banco;
= Adiantamentos concedidos;
= Contas a receber de associados.
ATIVO PERMANENTE:
de m o n s t ra o s be n s da E m pre s a / Asso c i a ç ã o .
Destacamos neste grupo:
Investimentos: nesta conta estão demonstrados os valores correspondentes as cotas adquiridas junto à COOMPEB.
Imobilizado: nesta conta estão demonstrados os valores correspondentes as aquisições dos bens imobilizados, que são das
seguintes naturezas:
= Imóveis;
= máquinas e equipamentos;
= equipamentos de informática;
= veículos;
= Sítio São Paulo;
= obras de arte;
= software;
= reformas em andamento.
Depreciação: aqui estão demonstrados os valores das depreciações
ocorridas nos bens em decorrência do seu uso.
2 - CO N CE I T O D E P A S S I VO :
de m o n st ra a s o bri g a ç õ e s da e m pre sa pa ra c o m t e rc e i ro s e pa ra
com os seus associados.
PASSIVO CIRCULANTE:
demonstra todas as obrigações que serão realizadas no período de 360
dias.
No passivo circulante temos as seguintes contas:
= cheques a compensar;
= empréstimos/contratos consignações;
= contas a pagar;
= adiantamentos recebidos;
= obrigações trabalhistas;
= obrigações tributárias.
PATRIMÕNIO LÍQUIDO:
de m o n st ra a s o bri g a ç õ e s pa ra c o m o s se u s a sso c i a do s.
Neste grupo temos as seguintes contas:
= fundo patrimonial;
= superávit acumulado;
= superávit do exercício.
O T O T AL D O AT I VO É I GU AL AO T O T AL D O P AS S I VO
O Ativo é constituído de recursos provenientes de terceiros, os quais
na AMPEB estão demonstrados no Passivo Circulante, e de recursos
próprios que estão no Patrimônio Líquido.
3- CONCEITO DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
A demonstração do resultado do exercício mostra como foi obtido o superavit ou déficit do exercício. Aqui estão demonstradas
as receitas e as despesas, resultando em um superávit ou déficit
do exercício, cujo valor é transferido para o Patrimônio Líquido.
Salvador, 28 de julho de 2005.
César Augusto Borja Fernandez Cardillo (CRC/BA 016306/0-0)
Plantão
O contador da AMPEB vai estar à disposição dos associados para prestar esclarecimentos sobre as contas da
Associação durante todas as manhãs das últimas sextasfeiras de cada mês, no horário das 9 às 12h. Os balancetes detalhados estão publicados no site da AMPEB.
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Seja bem-vindo!!!

A home page da AMPEB
abre espaço para todos!!!
Aperfeiçoamento profissional, integração social e
articulação política são alguns dos incontáveis
benefícios que podem ser alcançados através do
acesso à home page da AMPEB. Especialmente projetado para prestar vários tipos de serviços para os
associados, o site ampeb@ampeb.org.br constituise em um espaço virtual estruturado para proporcionar acesso à boa informação, priorizando a interatividade. As notícias são atualizadas diariamente, ao mesmo tempo emque novos links facilitam a
navegação em outras páginas de grande utilidade
para todos. Tais modificações se inserem em um
plano maior de ampliação de uma rede integrada,
segundo o diretor cultural da AMPEB, Gilberto
Amorim:
"Vamos aproveitar o endereço eletrônico dos associados" - diz ele. "A idéia é intensificar o contato direto, conquistando colaboradores e parceiros. Esperamos conseguir, para breve, a construção de uma rede
de contatos sólida, que só traga vantagem para quem
aderir. Afinal, todos são bem-vindos!"

Os balancetes
mensais são
publicados em
espaço com
acesso restrito
aos associados.

As novidades:
-Introdução de fotos no espaço reservado para
a publicação de notícias de interesse dos
associados.
-Aperfeiçoamento do sistema de participação
das enquetes.
-Aperfeiçoamento do sistema de marcação de
consultas, abrindo a possibilidade de
utilização de mensagens via e-mail.
-Disponibilização do catálogo dos convênios e
parcerias, além da Folha do MP e do boletim
AMPEB emNotícia em formato pdf,
permitindo que os associados possam fazer
um download e imprimir o arquivo.
-Aperfeiçoamento do acesso e das
informações do item "Agenda".

-Visualização do quadro de reservas da Casa
do Promotor, da agenda de consultas nos
consultórios odontológicos e da situação de
empréstimos de livros da biblioteca.
-Acesso ao Clube do Livro virtual. O associado
pode catalogar seus títulos e visualizar todos os
que forem disponibilizados pelos colegas, em
ordem alfabética. O contato entre os interessados
pela troca de livros é feito por email.
-Publicação da Folha do MP, do boletim
AMPEB em Notícia, da Cartilha de Convênios
e Parcerias e da Agenda de eventos internos e
externos.
-Publicação de artigos assinados pelos
associados, com a possibilidade de introduzir

fotos e ilustrações.
-Articulação com outras instituições, através
dos links: CONAMP, COOMPEB, Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco,
FESMIP, Governo do Estado da Bahia, Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, Justiça Federal
(TRF 1ª a 5ª Região) , Legislação do Planalto,
do Fisco, Mundo Jurídico, Jurisprudência do
MP de São Paulo e do TST.

Atenção:

Dicas:

Nem todos os ambientes são disponibilizados para qualquer pessoa
que visite a home page da AMPEB. Além dos balancetes, algumas
notícias, entre outros textos, são de interesse exclusivo do
associado. Veja como acessar o conteúdo restrito:
1.Clique no login (em branco) situado no topo de página, do lado
direito.
2.Digite o seu e-mail (criado pela Procuradoria Geral de Justiça),
preenchendo o espaço em branco.
3.Clique no campo "senha", também em branco, ao lado do login.
4.Preencha o espaço em branco digitando a série de números
criada para o primeiro acesso.
E st a se n h a é f o rn e c i da n a se de da AM P E B , a t ra vé s do t e l e f o n e .
Apó s o pri m e i ro a c e sso , o a sso c i a do de ve rá t ro c a r a se n h a , pa ra a
sua segurança.

Como comprar através da
internet com mais segurança

-Escolha uma senha segura. Verifique se o site traz um cadeado no canto
inferior direito da tela. Este ícone indica que a loja adotou medidas especiais
para proteger seus dados.
-Identifique o fornecedor, antes de passar a senha do cartão de crédito.
-Verifique a política de segurança da loja quanto à entrega, forma de
pagamento e prazos.
-Informe-se sobre a possibilidade de pagar o produto na entrega.
-Evite fazer depósitos em conta poupança, pois são mais fáceis de abrir, uma
vez que não são exigidos muitos documentos.
Fonte: cartilha e-Consumidor, editada pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico.
Acesse http://www.camara-e.net/e-consumidor/com.
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Associados prestigiam posse
"Jamais serei omissa na minha
caminhada, pois buscarei sempre a
valorização dos membros da nossa
Instituição, como agentes eficazes na
transformação da sociedade" - com esta
declaração, a promotora de Justiça
Norma Angélica Reis Cardoso
Cavalcanti firmou o seu compromisso
com a luta em prol das garantias,
prerrogativas e reivindicações dos
membros do Ministério Público baiano,
ao ser empossada na Presidência da
Associação do Ministério Público do
Estado da Bahia (AMPEB), em
cerimônia realizada no dia 30 de junho,
às 20h, no Auditório da Procuradoria
Geral de Justiça.
No discurso de posse, o ponto
culminante da solenidade prestigiada
por cerca de 300 convidados, número
suficiente para lotar o auditório da PGJ,
Norma Cavalcanti ressaltou a sua
disposição para trabalhar com
dedicação e afinco. "Estou consciente da
responsabilidade de agir com dinamismo
e espírito empreendedor" - declarou a
nova Presidente.
"Almejo uma associação unida,
fortalecida, para que, juntamente com
minha Diretoria, possa exercer meu
mister, sem descuidar da exigência da
qualidade dos serviços prestados e da
satisfação plena de todos os associados,
colocando a AMPEB sempre mais
próxima dos colegas do interior e da
capital, ampliando, diversificando e
descentralizando a prestação de
benefícios".
1
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Destaques na mesa solene, além da presidente empossada,
Norma Cavalcanti: o procurador-geral de Justiça Achiles Siquara, a
corregedora-geral do MP, Natalina Maria Santana Bahia, a
representante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
desembargadora Aidil Silva Conceição, a defensora pública geral
do estado da Bahia, Hélia Maria Amorim Santos Barbosa, o então
diretor da FESMIP, Fernando Mário Lins Soares e a vice-presidente
da AMAB, Maria de Lourdes Pinho Medauar.
A cantora Márcia Short interpretou o Hino Nacional em um dos
pontos altos da cerimônia, que contou com a presença de
autoridades representativas do meio jurídico baiano.

2

3

Marcaram presença: O secretário da CONAMP e presidente da Associação Mineira do MP, Mauro Flávio Ferreira Brandão, os presidentes das associações do Ministério Público dos estados de Goiás, Espírito Santo
e Alagoas, respectivamente Benedito Torres Neto, Emmanoel Gagno e João Antônio Marques, e a vice-presidente da Associação de Pernambuco, Cristiane de Gusmão Medeiros (foto1).

O clima de grande comemoração envolveu todos
os associados presentes.

A equipe da AMPEB confraternizou-se com Norma Cavalcanti e Juarez Chastinet.
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Trabalho e
dedicação
Como Promotora de Justiça e Associada da AMPEB,
raras são as palavras que podem resumir a emoção que
estou sentindo neste momento, e por isso como a escritora Ana Maria Machado, ao tomar posse na Academia
Brasileira de Letras - " dá vontade de chegar aqui como
um cantador popular, que toma sua viola e canta em
forma de oração:
À vida e a todos eu devo
por esta hora encantada.
Não tenho como pagar
tamanha glória alcançada.
Só me resta agradecer,
os olhos aos céus volver,
e graças a Deus render"...
Assim, a todos associados o meu inicial obrigado. Ao
tomar posse na Presidência da AMPEB externo que estou
feliz e honrada, pois obtive, juntamente com todos os
integrantes da Diretoria Executiva, dos Conselhos Consultivo e Fiscal, a confiança da esmagadora maioria dos
representantes da nossa classe.
Afirmo que podem esperar muito trabalho, dedicação e afinco no nobre cargo que me foi atribuído, porque estou consciente da responsabilidade de agir com
dinamismo e espírito empreendedor para lutar pelas
garantias, prerrogativas e reivindicações do Ministério
Público baiano.
Jamais serei omissa na caminhada, pois buscarei sempre a valorização dos membros da nossa Instituição,
como agentes eficazes na transformação da sociedade.
É sabido que a AMPEB acompanhou as lutas institucionais e desde a Constituinte de 1988, juntamente com
as outras associações de classe, trabalhou para a construção do capítulo constitucional que trata do Ministério Público.
Com o advento da Constituição "cidadã", de um
momento para o outro o Ministério Público brasileiro
passou a ser o encarregado de defender a ordem jurídica e o regime democrático, bem como de promover,
com exclusividade, a ação penal pública, investigar diretamente as violações à lei, a poder controlar a atividade
policial, a defender o meio ambiente, os consumidores,
o patrimônio público e o social, passando também a
poder fiscalizar até mesmo os Poderes de Estado, para
que estes observem os direitos assegurados na própria
Consti-tuição...
Desse modo, como preleciona Hugo Nigro Mazzilli,
ao Ministério Público é destinado a defesa da coletividade como um todo e, para alcançar esse desiderato, foi
dotado de plena independência e autonomia funcional,
obtendo garantias de Poder de Estado, podendo falar
pela sociedade brasileira e defender os interesses sociais e
individuais indisponíveis.
O Ministério Público como garantidor da cidadania e
para atuar na defesa dos interesses supracitados, diante
da avalanche de denúncias de corrupção em que atravessa o nosso País, continuará convergindo esforços e, através dos seus membros, com o apoio da sociedade que
jamais lhe faltou, dará respostas institucionais firmes,
objetivando combater esse câncer social, ajudando o País
a reconstruir novos alicerces republicanos, blindando o

regime democrático contra os desvios políticos.
Estudiosos do combate à corrupção entendem que
não será possível sepultar a dissolução moral dos costumes políticos sem revisão funcional e radical da República, bem como do aparelho judicial, para que a justiça seja
eficaz e rápida na composição dos conflitos na ordem
social, assim como a necessária extinção de foro especial
para o julgamento de determinadas hierarquias políticas
é exigência de moralidade pública.
Portanto, estamos vivendo um período de grande
preocupação, e nós integrantes do Ministério Público,
através da ação civil pública, do oferecimento de denúncias contra gestores ímprobos, combatendo o crime
organizado, comprovamos que os delitos lesivos ao patrimônio público, acima de tudo marcados com o sinete da
corrupção, assaltam os cofres da administração, deixando
milhões de brasileiros privados de alimentação, educação,
emprego e assistência à saúde. Logo, a punição dos corruptos deverá ser exemplar. É certo que o Brasil necessita
de uma reforma política, baseada em princípios éticos e
democráticos e por isso, neste momento, permite-se que
DANTON seja citado, pois para vencer a crise precisamos
de audácia, ainda audácia, sempre audácia!!!.
Senhores e senhoras:
A confiança da população no Ministério Público, não
se enganem, resulta do trabalho progressivo dos seus
representantes, levantando a bandeira do respeito à
honestidade, hombridade, solidariedade, ética e responsabilidade ante às suas atribuições, porém, tendo sempre
em vista que a própria sociedade é que deve, no exercício
da cidadania, construir sua pauta de valores morais.
A credibilidade do Ministério Público deve ser considerada por todos os seus representantes como patrimônio
da nação.
A AMPEB continuará ombreada com a Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP,
liderada atualmente pelo colega João de Deus Duarte
Rocha, defendendo o fortalecimento da nossa Instituição,
para que seus representantes continuem com independência e autonomia funcional, bem como com as prerrogativas, funções e meios previstos para o seu exercício.
Neste contexto, o apoio à CONAMP e a articulação
com setores da sociedade são ações fundamentais em
defesa dos direitos dos associados da AMPEB, visto que
assumirei uma visão voltada para o futuro.
É certo que a nossa Instituição deseja o seu aprimoramento e, neste momento, com a posse do Conselho
Nacional do Ministério Público e da Justiça, devemos ter
as esperanças renovadas no sentido de que o bom fun-

cionamento desses órgãos acelerem a modernização do
Judiciário e do Parquet, para que a sociedade tenha
melhorias no acesso à justiça e que seja garantido cada
vez mais o fortalecimento da defesa das Instituições
democráticas.
Espero que o Conselho Nacional do Ministério Público
realmente cumpra sua missão de avaliação externa da Instituição, sem distorções e que defina metas, trabalhando
em solidariedade com as Corregedorias-Gerais, que já são
órgãos orientadores e fiscalizadores das atividades funcionais e das condutas dos membros do Ministério Público.
A AMPEB estará vigilante, ampliando e garantindo
aos seus associados defesa diante de qualquer ameaça ou
violação de suas prerrogativas, garantias e direitos.
Como é do conhecimento de todos os colegas, tive a
oportunidade de trabalhar como Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais,
fazendo parte da administração do eminente ProcuradorGeral aqui presente e, sem medo de errar, tal administração vem se pautando no compromisso de manter-se fiel
aos princípios da eficiência, moralidade e da ética, defendendo nossos interesses e o fortalecimento da Instituição
na luta por um orçamento digno para o Órgão, conseguido, inclusive, o pagamento da diferença da URV, a
implantação do subsídio remuneratório, realizando o primeiro concurso para servidor do Ministério Público baiano e implementou melhorias nas condições do trabalho
de todos os representantes do Parquet.
A partir desta data, Dr. Achiles Siquara, ambos estaremos em posição de liderança, porém tenho certeza que
meu trabalho frente a AMPEB, em defesa da classe será
facilitado pelo perfil classista de Vossa Excelência, que é
reconhecido pelo Ministério Público Brasileiro como um
de seus principais líderes, porquanto sempre atento às
questões institucionais, trabalhando em defesa de nossas
prerrogativas e dos interesses fundamentais da sociedade
brasileira.
Entretanto, é necessário continuar avançando e a
AMPEB manterá uma postura altiva e independente em
relação à Procuradoria Geral de Justiça, participando fervorosamente das lutas institucionais junto à CONAMP, na
firme disposição de aperfeiçoar a atuação da nossa entidade de classe, em prol dos nossos associados.
Caros colegas, não vamos nos dispersar! Reafirmo
aqui que o meu compromisso é com a classe e sei que
minha missão será árdua. Espero, por isso, contar com o
apoio dos meus pares, já que almejo uma associação
unida, fortalecida, para que, juntamente com minha diretoria, possa exercer meu mister sem descuidar da exigência da qualidade dos serviços prestados e da satisfação
plena de todos os associados, colocando a AMPEB sempre mais próxima aos colegas do interior e da capital,
ampliando, diversificando e descentralizando a prestação
de benefícios aos seus associados, alcançando-os nas
mais distantes comarcas da Bahia.
Espero contar, também, nessa nova caminhada, com
o apoio de minha família e com a compreensão do querido esposo ARISTON e da amada filha ANGÉLICA, pelas
horas e dias que não poderei estar com vocês, mas tenham certeza que meu pensamento e minhas orações
estarão sempre voltadas para o nosso lar e nossas vidas.
Sou otimista e rogo ao Senhor do Bonfim que abençoe o Ministério Público Brasileiro.
Finalizo com o pensamento do escritor baiano Afrânio
Peixoto, que expressa exatamente o meu sentimento para
essa nova jornada: "O otimismo é, e deve ser, o ânimo dos
que combatem e aspiram ao bem comum".
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Foram empossados pela então diretora -secretária da AMPEB, Ana Dalva Reis de Queiróz: Gildásio Galrão de Oliveira Neto (Vice-Presidente) (foto 1), Ana Paula Bacelar Bittencourt (Diretora-Secretária)
(foto 2), Edmundo Reis Silva Filho (Diretor-Administrativo) (foto 3), Solon Dias da Rocha Filho (Diretor-Financeiro) (foto 4), Gilberto Costa de Amorim Júnior (Diretor-Cultural) (foto 5) e Maria Auxiliadora
Kraychete (Diretora-Social) (foto 6). Conselho Consultivo:Sônia Maria da Silva Brito (foto 7), Antônio Sérgio dos Anjos Mendes (foto 8), Lygia Jabur Abud (foto 9). Suplente: Manoel da Costa Filho.
Conselho Fiscal: Luís Cláudio Cunha Nogueira, Marcos Almeida Coelho (foto 10), Nadja Brito Bastos. Suplentes: Pedro Araújo Castro (foto 11),Beneval Santos Mutim(foto 12), Yuri Lopes de Mello.
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Muito Obrigado!

N o rm a A n g é l i c a R e i s Ca rd o s o Ca v a l c a n ti
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da nova Diretoria
N OV O S D I R E T O R E S

A PA L A V R A D A P R E S I D E N T E
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Novos diretores, membros da Direção do MP baiano e associados parabenizaram os recém-empossados (fotos de 2 a 6).
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ASSOCIAÇÃO
COMBATIVA

"A AMPEB sempre se manteve
combativa, engajada nas lutas de âmbito
nacional"
O êxito da gestão do presidente Juarez
Chastinet foi destacado no discurso
proferido pelo procurador-geral de
Justiça, Achiles Siquara, que não deixou
de lembrar a importância histórica da
AMPEB como entidade representativa
de todo o parquet, sempre engajada nas
lutas de âmbito nacional.
Achiles Siquara saudou a presidente
empossada, Norma Cavalcanti, e toda a
sua Diretoria, desejando-lhes sucesso na
realização de todas as propostas
apresentadas durante a campanha.

GESTÃO
DEMOCRÁTICA

À frente da Presidência da
AMPEB no biênio 2003/2005,
Juarez Chastinet passou o cargo
para a nova presidente proferindo
um discurso que evidenciou o
caráter democrático e
participativo da sua gestão. O seu
pronunciamento foi finalizado
com agradecimentos que
enalteceram a atuação de cada
membro da sua equipe. "As
realizações e conquistas
alcançadas só foram possíveis
porque toda a Diretoria se
manteve coesa".
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DISCURSOS

A aprovação e o apoio demonstrado nas urnas foi reafirmado na sessão de cumprimentos. Após a espera na fila, todos foram desejar uma boa gestão à nova presidente.

Destaque para os que desenvolvem um trabalho conjunto com o Ministério Público, em prol da Justiça. Delegados e membros da Polícia Militar e da Magistratura também abrilhantaram a festa.

No salão nobre da Procuradoria Geral do Ministério Público do
Estado da Bahia, foi montado o cenário perfeito para todos os
convidados compartilharem o momento de festa e alegria.

Norma Cavalcanti também recebeu as congratulações de seus familiares.
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