
Ação, confraternização
          e luta em retrospectiva 

 O último semestre foi de plena atividade e muita ação para a 
Ampeb, na luta pela defesa dos direitos dos seus associados 

e pelas garantias da carreira em âmbito local e nacional. Foram 
muitos, também, os momentos de entrosamento, confraternização e 

formação dos procuradores e promotores de Justiça da Bahia que marcaram época. 
Vários motivos fizeram deste número uma edição especial. Acompanhe as coberturas 
completas do X Congresso Estadual do MP, do evento do Dia da Pessoa Idosa, 
Vacinação, Semana do MP, confraternização de fim de ano, além dos principais atos 
da atual gestão da associação.  Leia nas págs 14 a 35.

O procurador de justiça 
Achiles Siquara de 

Jesus Filho é um dos 
membros do Conselho 
Nacional do Ministério 

Público e o primeiro do 
parquet baiano a compor 

o órgão. A posse é no 
dia 10 de agosto. Junto 

com a promotora Norma 
Cavalcanti, vice-presidente 

da Conamp, Siquara é 
outro representante da 

Bahia que atua em âmbito 
nacional. Leia na pág. 3.

Procurador da Bahia no CNMP

Ampeb com 
nova diretoria

O promotor de Justiça Janio Braga é o novo 
presidente da Ampeb.  A chapa “Integração” 
conseguiu cerca de 95% de aprovação 
dos procuradores e promotores de Justiça, 
para exercer a gestão da entidade no 
biênio 2009-2011. A posse aconteceu 
no dia 10 de julho, no auditório do 
Ministério Público. Leia nas págs. 6 a 13.

Mesa solene de posse

AMPEBentrevista
Às vésperas de tomar posse como presidente da 
Ampeb, o promotor de Justiça Janio Pelegrino 

Braga concedeu entrevista exclusiva à Folha do 
MP, em que relata suas opiniões sobre temas de 
relevância para o MP e a carreira, além de falar 

de suas prioridades na gestão que inicia. 
Leia nas págs. 4 e 5.

Janio Braga
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Caros colegas; Foi difícil encontrar palavras 
para traduzir a emoção que sinto neste 
importante momento da minha vida, 
agradecido pela confiança que depositaram 
em mim e na minha diretoria, composta 
por companheiros que, como muitos 
outros colegas, se mostraram preparados e 
motivados a colaborar nessa verdadeira missão 
em prol da classe.

Tenho ciência e gostaria de registrar o meu reconhecimento ao sacrifício e dedicação de 
cada um dos dezesseis colegas que me antecederam nesses 40 anos de existência da 
AMPEB, aproveitando também para agradecer àqueles que me elegeram com 95 por cento 
dos votos válidos e que me fazem sentir obrigado e comprometido a continuar construindo 
esse empreendimento associativo que tanto tem nos beneficiado como classe profissional, 
assentando mais alguns tijolos na nossa forte e combativa entidade de classe. Como já disse, 
dezesseis companheiros já tiveram a honra de discursar em momentos como este, todos 
imbuídos das melhores intenções, olhando sempre para a frente, superando dificuldades e 
traspondo as mais diversas barreiras.

Nesse contexto muitas palavras foram ditas nos mais diversos períodos, às vezes sob 
águas tranqüilas, às vezes em mares revoltos, sob períodos de autoritarismo e às vezes 
refrescados pelas brisas democráticas.Contudo, com o advento da Constituição de 1988, 
ao Ministério Público brasileiro foram outorgados os poderes necessários para defender 
a ordem jurídica e o regime democrático, bem como promover com exclusividade a ação 
penal pública, investigar diretamente as violações à lei, a poder controlar externamente a 
atividade policial, a defender o meio ambiente, os consumidores, o patrimônio público e 
o social, passando também a fiscalizar até mesmo os Poderes do Estado, para que estes 
observem os direitos assegurados na própria Constituição. Ao Ministério Público, portanto, 
é destinada a defesa da coletividade nacional, e foi para atingir esses objetivos que fomos 
dotados de plena independência e autonomia funcional, obtendo garantias de Poder, para 
falar pela sociedade brasileira e defender os interesses sociais e individuais indisponíveis. 

O Ministério Público, como garantidor e fomentador da cidadania, continuará reunindo 
esforços e, por meio dos seus membros, com o apoio da sociedade, que não tem faltado, 
responderá às aspirações, objetivando, ajudar o País a manter os pilares da república, 
blindando o regime democrático contra os desvios políticos de alguns oportunistas.

Nesse contexto, a nossa AMPEB tem avançado nas suas lutas e conquistas, tornando-se 
uma verdadeira trincheira, abrigando-nos com segurança nas mais diversas batalhas 
travadas ao longo da sua existência, sempre na defesa intransigente dos seus associados, 
e assim tem de ser e continuará, pois seremos fieis aos ideais associativos de lutas e 
conquistas que nos firmaram como uma associação forte e respeitada, servindo de 
referência às suas congêneres.

Estamos também cientes da atual conjuntura que vêm pondo à prova a tolerância da 
sociedade brasileira, que atravessa uma crise econômica globalizada nascida da ganância de uns 
poucos, crise esta agravada por outra que julgo até mais importante, por ferir ideais e abalar a 
confiança na democracia daqueles mais permeáveis aos discursos simplistas, de alguns que 
buscam mandatos eletivos para se beneficiar ou ficar imunes à lei.

Estou agora falando da crise moral que atinge alguns dos nossos parlamentares das mais 
altas esferas da república e que vem sendo diariamente noticiada na imprensa nacional, 
mostrando inúmeros e sucessivos escândalos, numa lista que parece interminável; são 
mensalões, licitações fraudulentas, improbidades, desvios de verbas públicas, caixas 
dois, caixa dois do caixa dois, crimes ambientais e agora os famigerados atos secretos 
que visam a encobrir a contratação ilegal de apaniguados, violando flagrantemente 
preceitos constitucionais, tudo a exigir do Ministério Público uma atuação firme e corajosa, 
mas também equilibrada e discreta.É claro e esperado que nessa atuação encontremos 
como adversários inúmeros e poderosos maus políticos que diferentemente dos bons se 
valem dos seus mandatos para propor projetos de lei e Emendas constitucionais, visando 
restringir a atuação ministerial, a exemplo da “Lei Maluf”, uma versão requintada da lei da 
mordaça, que procura desmotivar e inibir uma atuação firme dos promotores e procuradores 
do Ministério Público.

Por outro lado, temos muitos parlamentares sérios e comprometidos com o fortalecimento 
do Ministério Público, pois sabem do importante papel que lhes é reservado pela Carta 
Magna e, especialmente, cônscios de que atuamos em prol da população desassistida e 
carente de cidadania.

Temos também ao nosso lado o povo brasileiro, que nos confia e avaliza a firme ação 
ministerial, confiança esta que não foi conseguida por decreto ou acordo e sim com 
muito trabalho. Por isso, precisa ser diuturnamente renovada por meio de uma atuação 
refletida, responsável, segura e articulada para resultar nas conseqüências esperadas, sem 
espetáculos midiáticos, sem pirotecnias, que, como fogos de artifícios pipocam e clareiam, 

mas rapidamente se apagam, comprometendo o desempenho e o prestígio 
funcional. Ao reafirmar a importância da nossa entidade classista e da nossa 
instituição, compreendemos que a grandeza nunca é dada. Ela é sempre 
conquistada, e pelos mais difíceis caminhos, sem atalhos. Não é para os fracos que 
preferem o lazer ao trabalho, ou que se satisfazem apenas com a notoriedade. 
Somos daqueles que acreditam nos que se arriscam, que fazem, que criam, 
alguns celebrados e outros, a grande maioria, que trabalha com discrição mas 
que nos conduziram, ao longo da jornada, em direção ao reconhecimento 
merecido como resultado dos serviços prestados à comunidade.

Meus colegas; como promotor e cidadão ainda sonho e faço do meu sonho 
o alimento para novas conquistas, porque acredito que o sonho precede a 
toda e qualquer construção material ou ideológica. O sonho é o alimento do 
espírito, e se assim o for me sinto nutrido para me comprometer com todos 

vocês a atuar com firmeza e independência. Creio, fervorosamente, que o futuro pertence 
àqueles que acreditam na força dos seus sonhos.

Comprometo-me também a jamais ser omisso nas questões que venham a nos atingir 
como promotores e procuradores, afirmando nesta data solene que podem esperar muita 
dedicação, trabalho e afinco no honroso cargo que me foi atribuído, porque estou ciente da 
responsabilidade de agir com equilíbrio mas com todas as forças que tiver para garantir as 
prerrogativas até aqui conquistadas, especialmente uma que vem sendo constantemente 
afrontada, qual seja a irredutibilidade vencimental, reflexamente atingida por meio de um 
cínico congelamento que já beira os quatro anos.

Aos meus queridos colegas aposentados, que dedicaram os melhores dias das suas vidas ao 
Ministério Público, podem ficar certos de que lutaremos para que tenham um tratamento 
igual àquele dado aos membros da ativa, como aliais determina a Constituição Federal. A 
AMPEB, sob nossa gestão, continuará vigilante para combater qualquer tentativa de tratá-
los de forma diversa até mesmo porque acredito que vocês já cumpriram totalmente suas 
funções e nós ainda estamos pelo caminho.     

Caros colegas, nessa caminhada que nos espera estaremos sempre ombreados com a nossa 
combativa Associação Nacional do Ministério Público –CONAMP- atualmente presidida 
pelo atuante e experiente companheiro Cosenzo, que tem como vice a companheira 
Norma e que já foi também, para nossa honra, presidida por duas vezes pelo colega Achiles 
Siquara, recentemente eleito membro do Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro.

Ao nosso Procurador-Geral Lidivaldo Brito, pessoa a quem devoto fraternos sentimentos, 
ex-presidente da nossa AMPEB, e que tem a compreensão do papel associativo, tenha 
certeza que manteremos uma relacionamento Harmônico e independente, e já na segunda 
feira, estarei renovando os pleitos da gestão que se finda e que não foram atendidos.   
Finalmente não poderia encerrar estas breves considerações sem deixar uma palavra 
emocionada de agradecimento à querida amiga e colega Norma Angélica, pela dedicação 
e excelentes serviços prestados nas suas duas gestões e, especialmente, pela generosidade 
e cooperação que demonstrou durante a transição.

Aos nossos convidados das diversas associações desse grandioso Brasil que nos honram 
com suas presenças; aos magistrados, defensores públicos, advogados, políticos e amigos 
presentes, meu muito obrigado.

Aos meus queridos colegas associados, generosos e determinados que me elegeram com tão 
significativa votação, ouçam bem; não deixarei que vocês se decepcionem com a escolha que 
fizeram, não hesitarei nem medirei esforços para defendê-los em qualquer circunstância e contra 
qualquer pessoa ou entidade. a vocês meu especialíssimo AGRADECIMENTO.

Aos meus pais, que me educaram com dificuldades, mas com retidão e amor, aos meus 
irmãos, que sempre me apoiaram em todas as horas da minha vida e, finalmente, a minha 
amada mulher Márcia que tem sabido compreender os desafios pessoais e familiares que 
as lutas institucionais impõem e a minha amadíssima filha Juliana que com seu sorriso 
cativo e carinho tanto alimenta e fortalece minha alma. 

Muito obrigado.
Janio Braga

Presidente da AMPEB

Senhores e Senhoras,
Queridos Associados, Colegas e porque 
não dizer, Queridiissimos Amigos.
 
Encerro hoje um ciclo de trabalho pautado 
no fortalecimento da Associação do 
Ministério Público da Bahia. Foram quatro 
anos de convívio com todos vocês, tempo 
em que aprendi muito e, certamente, 

carregarei este aprendizado por toda a minha vida, para onde quer que ela venha a me 
levar. Assim, começo minha despedida da presidência da AMPEB com um lindo poema de 
Jorge Luis Borges, que traduz esta  caminhada:

 
“(...) Aprendemos a construir  

Todos os caminhos de hoje, 
Porque a terra amanhã  

É demasiado incerta para planos... 
E os futuros têm uma forma de ficarem 

Pela metade. 
E depois de um tempo 

Aprendemos que se for demasiado 
Até um calorzinho do sol queima. 

Assim plantamos nossa própria alma, 
Em vez de esperarmos que alguém nos traga flores. 

E aprendemos que realmente podemos agüentar, 
Que somos realmente fortes, 

Que valemos realmente a pena. 
E aprendemos e aprendemos... 

E em cada dia aprendemos.”

Minha gestão na presidência da AMPEB, juntamente com o restante da diretoria, foi marcada 
por intensa atividade em prol de todos os associados, trabalhando de portas abertas, com 
telefones sempre  disponíveis, adotando como lema servir bem sem olhar a quem.

Mantivemos postura altiva e independente frente aos órgãos Superiores  do Ministério 
Público, lutando aguerridamente, sempre visando garantir e ampliar a defesa da classe 
contra qualquer ameaça ou violação às prerrogativas e direitos.

Fomos empreendedores, o trabalho foi profícuo, pois administramos a nossa entidade 
de classe analisando racionalmente cada situação, selecionando os objetivos a serem 
alcançados, diagnosticando e compreendendo as necessidades, para conseguir os 
resultados, como foi o caso, por exemplo, da interiorização dos serviços, ficando aqui 
destacado a defesa jurídica de todos os sócios, por mais  longínqua que fosse sua 

promotoria. A dedicação foi em tempo integral, consolidando a posição institucional da 
AMPEB no cenário político e jurídico institucional, valorizando a entidade, que é referência 
na comunidade Jurídica.

Pensamos que não é o caso, aqui, de falarmos de todas as lutas empenhadas, das dificuldades 
enfrentadas, ou dos sucessos e conquistas obtidas, assim como dos eventos realizados, pois tudo 
isso pôde ser constatado e vivenciado por todos os associados.

Ademais, tranquilamente afirmo que nossa preocupação foi a de atuarmos com o foco 
dirigido para a valorização do MP, sempre em defesa do Estado Democrático de Direito e 
dos princípios republicanos.

Portanto, agradeçemos a vocês associados, mulheres e homens de bem, pela confiança em mim 
depositada, pelo reconhecimento expressado quando dos êxitos da nossa gestão, pedindo-lhes 
desculpas se aconteceram momentos em que deixamos a desejar.

A Associação do Ministério Público, mais que uma empresa, é uma entidade fácil de nos 
apaixonar, não só pela sua essência mas também porque o trabalho que dela flui, para 
melhor ser operacionalizado, é feito de forma integrada e compartilhada, tendo sempre 
em mente a solidariedade. 

Estou certa de que esta oportunidade de despedida é sobretudo de agradecimentos e 
também de renovação de esperança.  

Portanto, agradeço aos meus colegas de Diretoria, amigos leais e conselheiros de todos os 
momentos, GILDÁSIO GALRÃO DE OLIVEIRA NETO, que na primeira gestão foi nosso vice-
presidente,  e nesta, diretor social, ANA PAULA BACELAR BITENCOURT, diretora-secretária; 
GILBERTO COSTA DE AMORIM JÚNIOR, diretor cultural; EDMUNDO REIS SILVA FILHO, diretor 
administrativo; SOLON DIAS DA ROCHA FILHO, diretor financeiro; ANTONIO SÉRGIO DOS 
ANJOS MENDES, LYGIA JABUR ABUD, SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO, MANOEL DA COSTA 
FILHO, integrantes do conselho consultivo;  ALEXANDRE SOARES CRUZ, MARCOS ALMEIDA 
COELO, PEDRO MAIA SOUZA MARQUES, BENEVAL SANTOS MUTIM, JOSÉ EMMANUEL 
ARAUJO LEMOS e YURI LOPES DE MELLO, integrantes do conselho fiscal; agradeço também a 
minha amiga-irmã, MARIA AUXILIADÔRA KRAYCHETE, permanente conselheira. 

A minha eterna gratidão aos companheiros da nossa gloriosa CONAMP, exemplos de dedicação 
ao movimento associativo,  e na pessoa do nosso líder classista, amigo JOSÉ CARLOS COSENZO, 
agradeço penhoradamente  o apoio incondicional que deram à nossa gestão. Como integrante 
do conselho deliberativo e como vice-presidente da CONAMP, entendi porque “A felicidade só é 
completa quando compartilhada”!

Aos queridos funcionários da AMPEB, os meus sinceros agradecimentos pelo apoio 
prestado em todas as ocasiões, e, principalmente, por terem me suportado por todo esse 

tempo. Aqui, também, estão incluídos nossos competentes e combativos advogados, bem 
como os numerosos PARCEIROS E COLABORADORES CONVENIADOS. Obrigada, meus amigos.
Todos são também responsáveis pelas conquistas alcançadas. 
Como não poderia deixar de ser, agradeço a minha família, queridíssima mãe, irmãs e 
principalmente aos donos do meu coração: minha filha ANGÉLICA, flor do meu jardim, e meu 
amado esposo ARISTON, dos quais subtraí tantos dias de carinho; devo agradecer-lhes pela 
paciência que tiveram com a minha ausência freqüente, a qual, agora pretendo repor com juros 
e correção monetária, pagos com beijos. Amo vocês!!

Certamente esqueci de muitos, mas peço que atribuam o esquecimento não à ingratidão, 
mas à emoção do momento.    

Finalmente falarei da ESPERANÇA RENOVADA, agradecendo pela amizade e lealdade 
do meu atual vice-presidente, JANIO PEREGRINO BRAGA, o homenageado do dia, 
companheiro de lutas e caminhadas: com sua vitória, a classe reconheceu o trabalho 
profícuo da nossa equipe,  e foi feliz ao elegê-lo para a Presidência da nossa entidade, 
pois você é um homem com talento, inteligência, destemor e de caráter democrático, 
atributos estes que, somados a sua  serenidade, lhes dão legitimidade para nos liderar 
pelos próximos dois anos.
Por tudo isso, hoje é uma dessas certas ocasiões, na vida de qualquer cidadão ou cidadã, 
em que a razão e a emoção, irmanadas em elo indissolúvel, suplantam as resistências 
mais sólidas do espírito. 

E com tanta força as suplantam, que quase nos fazem chorar. Não o chorar no pranto aflitivo 
dos desesperados, nem o soluço melancólico da saudade, mas o chorar no choro da alegria, que 
emerge do sonho realizado. E a consciência tranqüila do dever cumprido.

Sim, Senhores, é este e precisamente este o sentimento que me ocorre neste momento de festa: 
O DE FELICIDADE. Estou honrada e alegre por ser sucedida pelo amigo JANIO e sua diretoria, 
composta por valorosos integrantes do PARQUET baiano. Parabéns aos empossados, com votos 
de pleno êxito na missão que ora se inaugura.

Prezados Associados, deixo a presidência da AMPEB enaltecida pela oportunidade de ter 
presidido uma das mais importantes entidades civis da sociedade brasileira, reafirmando 
o meu propósito de continuar trabalhando com afinco pelo Ministério Público da Bahia 
e pelo MP brasileiro, na vice-presidência da CONAMP, pois “ao longe, lá no brilho do sol, 
estão minhas mais sublimes aspirações. Posso não alcançá-las, mas consigo olhar para o 
alto e ver suas belezas, acreditar nelas, e tentar seguir por onde elas me guiam”, já que  ...” 
“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.”

OBRIGADA!.

Norma Cavalcanti
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 Pela primeira vez a Bahia tem um representante no 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília. 
O procurador de Justiça Achiles de Jesus Siquara Filho 
foi um dos doze candidatos escolhidos para participar da 
gestão do órgão no biênio 2009/2011, e toma possa no dia 
10 de agosto, às 11h, em solenidade no Auditório Juscelino 
Kubitschek, no prédio da Procuradoria-Geral da República.
  Aquiles conseguiu aprovação após sabatina, na sessão 
realizada pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) 
do Senado, no dia 20 de maio, com 17 votos favoráveis e 
1 contrário, conseguindo, posteriormente, o consentimento 
oficial do Plenário do Senado, por maioria absoluta.
 
SABATINA - Presentes durante a sessão o presidente da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp), José Carlos Cosenzo, a vice-
presidente da entidade e então presidente 
da Associação dos Membros do Ministério 
Público da Bahia, Norma Angélica 
Cavalcanti, e o presidente eleito da Ampeb, 
Janio Braga acompanharam de perto a 
sabatina de todos os candidatos. Cada um 
teve cinco minutos para sustentação oral.  
A maioria dos futuros conselheiros 
prometeu combater eventuais abusos e os 

vazamentos de informações sigilosas à imprensa, os quais 
foram bastante contestados pelos senadores, após a votação 
realizada através de voto secreto. 
 Como fazer para uma instituição tão poderosa não 
achacar a honra das pessoas? /.../ Vossas excelências devem 
ter percebido que uma insatisfação da classe política com os 
desvios não coibidos”, disse o senador Demóstenes Torres 
(DEM-Go), segundo cobertura feita pelo site da Revista 
Consultor Jurídico. 
 Enquanto estava sendo sabatinado, o procurador 
Achiles de Jesus Siquara Filho elogiou o senador Arthur 
Virgílio (PSDB-AM), sendo interrompido pelo senador Aloizio 
Mercadante (PT-SP): “Achiles, você estava indo tão bem. 
Mas, como todo Aquiles tem um calcanhar, o seu calcanhar 
foi elogiar o Arthur Virgílio”. Mas o tucano  tomou logo partido, 
conforme noticiou o articulista Rodrigo Haidar, da Consultor 
Jurídico online: “E o seu calcanhar, Mercadante, é não saber 
elogiar ninguém”.
 Além de Siquara, tomam posse como conselheiros o 
promotor de Sandro José Neis (recondução), os procuradores 
de Justiça Cláudio Barros Silva (recondução) e Achiles de 
Jesus Siquara Filho, os advogados Adilson Gurgel de Castro e 
Almino Afonso Fernandes, o consultor legislativo do Senado 
Bruno Dantas Nascimento, a procuradora da Justiça Militar 
Maria Ester Henriques Tavares, a procuradora regional do 
Trabalho Sandra Lia Simón, o desembargador Sérgio Feltrin, e 
a juíza federal Taís Schilling Ferraz.

CNMP - O Conselho Nacional do Ministério Público é o 
órgão responsável por zelar pela autonomia funcional 
e administrativa da instituição, bem como controlar os 
deveres funcionais dos seus membros, sendo instituído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. É 
composto por 14 membros, incluindo-se o Procurador Geral 
da República, que o preside. 

Procurador baiano 
toma posse no CNMP

Direto do CNMP

Achiles Siquara tem 51 anos de idade, e há 29 anos atua no Ministério Público. Seu nome foi 
indicado ao CNMP após votação do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério 
Público dos Estados e da União (CNPG), no MP do Distrito Federal e Territórios. Sua dedicação 
ao trabalho é notadamente reconhecida, desde 1980, quando entrou para o órgão. Como 
promotor de Justiça trabalhou em diversas comarcas do interior da Bahia, inclusive Ilhéus e 
Itabuna, duas das maiores cidades do Estado. Ocupou o cargo de procurador geral de Justiça 
da Bahia por duas vezes consecutivas, em 2002 e 2004. Foi presidente do Conselho Nacional 
dos Procuradores Gerais, no período de 2003 a 2004, e da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), de 1996 a 2000. 

Achiles
Siquara

O CNMP aprovou por unanimidade a Resolução nº 36, que estabelece a 
padronização e requisitos mais rígidos na utilização dos dados referentes às 
autorizações de interceptações telefônicas em todo o Ministério Público. O ato 
foi publicado no dia 11 de maio, no Diário da Justiça. A proposta, de autoria do 
conselheiro Cláudio Barros, dispõe sobre a forma como os membros do MP devem 
se portar no recebimento e movimentação de documentos sigilosos, frutos da 
interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática, dentre 
outros pontos. Além disso, de acordo com o texto, é proibida a todos os membros 
da instituição a realização de interceptações ou quebra do segredo da Justiça, sem 
autorização judicial, ou o fornecimento de elementos contidos em processos ou 
investigações criminais a terceiros ou a órgãos de comunicação social, ainda que 
indiretamente, sob pena de responsabilização nos termos legais. 
Cabe ainda aos responsáveis pela investigação comunicar mensalmente à 
Corregedoria Geral a quantidade de interceptações em andamento e o número 
de investigados que tiveram seus sigilos quebrados. A Corregedoria Nacional do 
Ministério Público criou um grupo de trabalho especificamente para tratar da 
resolução.

Interceptações telefônicas

Destaque
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Eleito para representar a classe no biênio 2009/2011 
pelos procuradores e promotores de Justiça da Bahia, de 
quem obteve 95% de aprovação, Janio Peregrino Braga 
atua há 18 anos no Ministério Público. Servidor público 
desde 1982, com marcante atuação na Promotoria 
Criminal, sobretudo no combate ao crime organizado e 
a crimes praticados por prefeitos, o presidente eleito da 
Ampeb concedeu esta entrevista exclusiva à diretoria da 
associação, às vésperas de assumir o cargo.

Aqui ele fala sobre as metas para a gestão, faz um 
balanço da anterior, conta sua experiência no Tribunal do 
Júri, onde está atualmente lotado, e fala de assuntos de 
interesse da classe e do MP, trazendo um pouco de sua 
vivência. Janio Braga já foi delegado de Polícia, assessor 
do então procurador-geral de Justiça e atual conselheiro 
do CNMP, Aquiles Siquara. Dessa forma, no ano em que a 
Ampeb completa 40 anos, o promotor e presidente eleito 
da Ampeb coroa sua trajetória.

Folha do MP -  Nesse momento em que o senhor 
assume a presidência da Ampeb, que balanço faz da 
gestão anterior, na qual exerceu a vice-presidência?

Janio Braga - A Ampeb, que agora completa quarenta 
anos, vem despontando como uma das melhores, senão 
a melhor associação de classe do nosso Estado e uma 
das mais importantes dentre as suas co-irmãs no âmbito 
nacional, fruto de um contínuo trabalho de todos os 
colegas que tiveram a honra de presidi-la. Na verdade, 

o crescimento associativo é um processo contínuo de 
trabalho e dedicação, tendo a gestão da colega Norma 
Angélica sido marcada pelas lutas institucionais, 
defesa intransigente dos direitos e interesses dos 
associados ativos e aposentados, pelo respeito aos 
direitos de caráter remuneratório, além de uma postura 
independente ante os demais órgãos ministeriais e 
governamentais.

 
FM- O que representa para o senhor estar 

assumindo a presidência da Ampeb?

JB - Representa o reconhecimento pela classe de 
um trabalho reto e dedicado ao longo dos meus 
25 anos de vida pública, dentre os quais dezoito 
no MP, onde desempenhei diversas funções, 
a exemplo do controle externo da atividade 
policial, de forma concentrada entre 1996/1998, 
combate aos crimes praticados por prefeitos, crime 
organizado, além da atuação por mais de doze anos 
junto ao Tribunal do Júri da Capital, onde sou titular.

 Também participei da diretoria da AMPEB 
no biênio 1997/1999, na gestão da colega Sara 

Mandra e da assessoria da PGJ, nas gestões 
2002/2004, e 2204/2006, do Colega Achiles Siquara. 
Portanto, assumir a presidência da nossa associação 
representa o coroamento de um longo e profícuo 
trabalho.

 
FM- Como o senhor avalia o trabalho de Dra. 
Norma nestes quatro anos?

JB- Avalio muito bem o trabalho da colega Norma 
Angélica, que tem mantido uma postura independente 

e é aguerrida defensora da classe ministerial, o que a levou 
a ser vice-presidente da Conamp, onde tem se destacado 
nas causas nacionais de interesse do MP brasileiro.

FM- Uma das marcas da gestão anterior foi a defesa 
incondicional dos associados. Que planos o senhor 
tem para a área jurídica da Ampeb?

JB- A Ampeb, na gestão da colega Norma, 
profissionalizou a assistência jurídica contratando 
um atuante escritório de advocacia para defender os 
associados nas diversas lides que enfrentam, com amplo 
reconhecimento e excelentes resultados práticos. Na 
nossa gestão, pretendemos manter essa assistência 
e aperfeiçoá-la, procurando sempre melhor servir aos 
membros do MP.

FM- Como o senhor trabalhará para preservar 
os direitos dos inativos frente às tentativas de 
diminuírem as garantias de paridade da carreira?

JB- Primeiramente, temos a consciência e a convicção 
de que o aposentado é aquele colega que dedicou 
a maior, melhor e mais produtiva fase da vida ao 
Ministério Público, e assim tem de ser visto, considerado 
e reconhecido. Dessa forma, jamais permitiremos um 
tratamento distinto entre ativos e inativos. A Ampeb, sob 
nossa presidência, continuará tendo como uma de suas 
prioritárias metas o tratamento igualitário entre ativos e 
aposentados e, para isso, proporá as ações e remédios 
jurídicos disponíveis para assegurar a justa equiparação 
em todos os seus aspectos e qualquer tentativa contrária 

será enfrentada como toda força da representação que 
nos foi confiada pela classe.

FM- O senhor é um típico representante do parquet, 
já que atua no Tribunal do Júri. Que conselhos dá aos 
novos nesta atuação?

JB- O Tribunal do Júri é a minha grande paixão, onde 
tenho atuado nos últimos doze anos, com bons resultados. 
No Júri sentimos mais fortemente a Justiça se fazer em 
tempo real. Após os debates, proclama-se o veredito.

 No júri, o povo julga os seus pares no exemplo mais 
democrático de Justiça, onde há o atrito argumentativo 
na quentura dos debates. Aos preparados colegas que se 
lançam nesse desafio, podemos dar nossa contribuição, 
fruto da nossa experiência, atinando-os para o fato 
de que, para uma atuação vitoriosa, mais importante 
que o conhecimento técnico-jurídico que todos temos 
é a postura pessoal e institucional na comunidade, a 
credibilidade que cultivam na Comarca, a seriedade com 
que exercem a função e a valorização da conduta ética no 
trato com todos os envolvidos nos julgamentos, sempre 
com altivez, embora com humildade.
 

FM- Encontra-se em análise no Supremo Tribunal 
Federal a questão da investigação criminal por parte 
do MP. É possível combater o crime organizado, entre 
outros, sem essa prerrogativa?

JB – Acredito que, sem o poder investigatório por 
parte do Ministério Público, será impossível o combate 
às organizações criminosas e aos crimes de maior 
complexidade. O Ministério Público, enquanto titular 
da ação penal pública, pode requisitar diligências, bem 
como realizá-las, quando necessário. A competência de 
expedir notificações nos procedimentos administrativos, 
requisitando informações e documentos para instruí-los, 
é determinada pela Constituição; e isto envolve tanto 
a área cível como a criminal. A Carta Federal confere 
ao Ministério Público o controle externo da atividade 
policial, podendo requisitar diligências investigatórias 
e a instauração de inquérito policial, e tal sistema visa 
fornecer à instituição autonomia para aprofundar a apuração 
dos fatos relevantes à denúncia, por meio, inclusive, da 
expedição de notificações para a coleta de depoimentos.

 Além disso, doutrina e jurisprudência asseguram 
que o inquérito policial é um instrumento facultativo 
e dispensável para o direito de ação. Não é conferida 
à Polícia exclusividade em relação a este ponto. E a 
atuação direta do MP pode conferir maior celeridade 
à atividade investigatória, permitindo o contato direto 
do promotor com a prova. Fora isto, temos diversas 
situações que requerem a intervenção do Ministério 
Público, por sua independência em relação aos poderes 
estatais; não é raro se apurar o envolvimento de policiais 
em episódios de corrupção ou mesmo com o crime 
organizado. A investigação pelo Ministério Público deve 
ser empregada, quando for necessário, e isto não subtrai 
a competência da polícia.

 
FM- Qual a sua visão das forças tarefas, em que o MP 
atua em parceria com a Polícia Civil no combate ao 
crime organizado?

JB- Durante alguns anos atuei nas chamadas forças-

Ampeb Entrevista
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tarefas, compostas pelo MP e pelas polícias civil e 
militar, para o enfretamento do crime organizado. Minha 
experiência foi positiva, e havendo a harmonia que deve 
permear essa atuação conjunta, desprovendo-se de 
competições frívolas, os resultados são reais e aspirados 
pela comunidade.

 Tenho as forças-tarefas como importantes para o 
combate às organizações criminosas, por várias razões, 
dentre as quais a necessidade de interação de atividades 
típicas de cada órgão envolvido e para os quais foram 
criados e treinados. Por outro lado, o MP, como órgão 
independente e autônomo, tem o poder de atuar com 
independência contra os agentes públicos, que sempre 
facilitam quando não participam da criminalidade 
organizada. Não se pensa hoje em crimes financeiros, 
corrupção, desvios de verbas públicas, etc, sem o 
envolvimento de agentes públicos ou políticos.

FM- Qual a importância, para o MP da Bahia, da eleição 
do promotor Aquiles Siquara como membro do CNMP?

JB- O colega Achiles Siquara tem uma atuação 
institucional estadual e nacional que dispensa maiores 
comentários. Foi, ao longo de sua carreira, presidente 
da AMPEB por duas gestões, presidente da CONAMP 
por duas gestões, presidente do Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais, Procurador-Geral de Justiça da 
Bahia, também por duas gestões, além de ter atuado 
ativamente na Constituinte em defesa dos direitos e 
prerrogativas que resultaram na atual configuração do 

Ministério Público brasileiro. Agora foi eleito para exercer 
o cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério 
Público, do qual também foi um dos defensores da sua 
criação, o que nos deixa felizes e cientes de que temos 
um colega com a história funcional exemplar e uma 
experiência nacional ímpar, que certamente engrandecerá 
não só o nosso MP baiano, mas também brasileiro.

FM- Com a sua chegada à Ampeb, a Bahia fica 
com duas forças na Conamp para atuação junto às 
lutas nacionais, já que Dra. Norma também é vice-
presidente. O que isso trará de benefícios para a defesa 
do MP e o fortalecimento do MP na Bahia?

JB- O MP baiano está cada vez mais fortalecido 
nacionalmente. Já tivemos colega presidindo por duas 
vezes a Associação Nacional do Ministério Público, e 
agora temos a vice-presidência, o que muito orgulha 
nossa classe. Essa conjunção de forças fortalece ainda 
mais o MP baiano, na medida em que autoriza, pela 
força representativa, influenciar nas diretrizes e políticas 
nacionais, resguardando os interesses classistas e a 
defesa contra as costumeiras e poderosas investidas 
daqueles incomodados que, a todo momento, querem 
alijar as conquistas ministeriais.

FM- Quais as suas prioridades para esta gestão?

JB- Dar continuidade às lutas encampadas pela 
colega Norma, especialmente nas questões atinentes 

à remuneração e indenizações que nos são devidas, 
manutenção do tratamento igualitário entre os 
colegas ativos e aposentados, aprofundamento da 
profissionalização da gestão associativa, dentre outras 
metas, e evidentemente imprimir o nosso perfil nesta 
nova etapa que se inicia. 

 
FM- Que mensagem o senhor deixa para sua família 
e a ex-presidente da Ampeb, que volta às atividades 
institucionais?

JB- À minha família peço a compreensão pelas ausências 
que a presidência da Ampeb imporá; a força para 
enfrentar com lucidez e firmeza as questões que serão 
postas ao nosso exame e atuação, e o apoio que nunca 
me faltou e que se efetivará com o equilíbrio emergido 
de um lar harmônico e sólido que tenho o privilégio de 
desfrutar há 20 anos, fortalecido ainda pela dádiva divina 
de uma filha de doze anos que nos enche de orgulho e 
alegria.

À colega Norma Angélica somente posso dizer que Deus 
a recompensará pelos dias e noites de preocupações, 
ausências semanais do lar, enfrentamentos às vezes 
ríspidos que protagonizou, alegrias e tristezas que a vida 
associativa impõe, mas que, incontestavelmente, tenha 
consciência de que cumpriu com galhardia e altivez 
a missão que a classe lhe reservou nessas duas bem 
sucedidas gestões

Notas

O presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, 
Ubiratã Pizzani, esteve na Ampeb, em dezembro de 2008, 
quando foi recebido pela presidente Norma Cavalcanti. 
No encontro, ambos discutiram sobre estratégias para a 
autoequivalência entre as carreiras e o ATS. 

Em busca do reparo na falta de pagamento do adicional de 20% aos procuradores e 
promotores de Justiça que estão acumulando funções, a então presidente da AMPEB, Norma 
Cavalcanti, enviou ofício ao Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, Lidivaldo Brito, 
solicitando o retorno da verba de substituição. A associação encaminhou ainda projeto de lei 
sugerindo seu encaminhamento à Assembléia Legislativa para promulgação, se necessário. 
O pleito da Ampeb foi levado ao Conselho Superior, que o acatou e já recomendou ao PGJ que 
encaminhe o referido projeto de lei.

AMAB visita Ampeb

Substituição
A Ampeb continua na luta pelo ATS e está adotando as providências para ingressar 
com um mandado de segurança visando garantir o pagamento do benefício a todos os 
associados. Em ofício enviado ao procurador-geral de Justiça, Lidivaldo Brito, na primeira 
quinzena de janeiro, a presidente da Ampeb solicitou que o pagamento dos ATS’s – 
Adicional por Tempo de Serviço – fosse efetuado. Norma reitera ainda que os associados 
aposentados e sócio-contribuintes recebam a verba junto com esclarecimentos da 
FUNPREV sobre os atrasos nos devidos pagamentos.

ATS

Presidente visita 
governadora interina

Durante os dias em que a presidente do TJ/BA, Sylvia Zarif, 
assumiu interinamente o governo da Bahia, em substituição 
ao chefe do Executivo, Jacques Wagner, que estava viajando, a 
então presidente da Ampeb, Norma Cavalcanti, fez uma visita à 
governadora, para tratar de assuntos institucionais.   

Ampeb Entrevista
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 Sob aplausos de uma platéia formada por autoridades, 
familiares e representantes do parquet baiano, a nova 
diretoria da Ampeb tomou posse oficial no dia 10 de julho, no 
auditório do MP, em Nazaré. A soleninadade foi presidida pela 
então presidente da Ampeb, Norma Cavalcanti, e contou com 
a presença de presidentes de associações do MP de outros 
Estados, que vieram a Salvador prestigiar os novos diretores, 
conselheiros e o presidente Janio Braga. Entre os presentes 
estavam o presidente das associações de Minas Gerais, 
São Paulo, Alagoas, Pará, além de representantes do Rio de 
Janeiro, Sergipe e Paraíba. 
 Após a execução do Hino Nacional pela banda da Polícia 
Militar da Bahia, Norma Cavalcanti fez seu discurso, dando 
também um tom de despedida ao momento, visto que, apesar 
de ser a atual vice-presidente da Conamp, deixa a associação 
baiana, após duas gestões consecutivas. “Nosso lema sempre 
foi servir bem sem olhar a quem”, disse Cavalcanti, citando 
alguns dos trabalhos realizados, como a defesa jurídica 
dos associados e a interiorização dos serviços, deixando a 
impressão de “missão cumprida” e falando da tranqüilidade 
em passar o cargo para o promotor Janio Braga (vide discurso 
no Editorial desta edição, à pág. 2).
 Após os agradecimentos, inclusive nominais, aos então 
membros da diretoria, Cavalcanti foi homenageada pelos 
funcionários da Ampeb, que lhe ofereceram um buquê de 
rosas. Depois a então secretária-geral, Ana Paula Bittencourt, 
fez a leitura do termo de posse, seguida pela assinaturas que 
registraram a transmissão dos cargos da diretoria.
 Antes de o presidente eleito se pronunciar, o procurador- 
geral de Justiça, Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, fez 
um breve pronunciamento. “Um presidente de associação 
tem que saber principalmente ouvir. Ser presidente de 
associação é um momento singular para um membro de uma 
instituição. Nossa entidade terá um líder à altura”, disse 
Britto, destacando atributos do promotor Janio Braga, como a 
solidariedade e a responsabilidade por casos emblemáticos 
de atuação do MP.  “Tenho a certeza que ele saberá 
desempenhar com altivez e honrará com excelência o cargo”, 
finalizou o procurador-geral, conferindo elogios também à 
então presidente da Ampeb, Norma Cavalcanti, relembrando 
momentos em que recebeu mandados de segurança em seu 
gabinete.  “Esta é a minha associação”, disse remetendo a 
esses fatos. 
 O presidente da Conamp, José Carlos Cosenzo, também 
presente à mesa solene, iniciou sua fala parabenizando o 
procurador baiano Aquiles Siquara, presente à mesa, por 
assumir a cadeira no CNMP - onde, segundo ressaltou, vai 
enfrentar questões tortuosas, importantes e difíceis. Cosenzo 
citou algumas lutas travadas no parlamento, que também 
passarão a ser divididas pela nova diretoria da Ampeb e 
por Aquiles, a exemplo do combate ao foro privilegiado, ao 
chamado “projeto da mordaça” de Paulo Maluf, das lutas 
contra a improbidade administrativa e o nepotismo. 
 Segundo o presidente da Conamp, a Ampeb tem a missão 
de auxiliar na construção institucional e todo trabalho voltado 
para a sociedade tem que ter contorno de paz, mesmo que 
envolva a punição de alguns. “Precisamos assumir o papel de 
agentes de transformação da realidade social”, disse Cosenzo 
ao tecer elogios à então presidente Norma Cavalcanti, a quem 
atribuiu uma “inequívoca liderança” que auxiliou, auxilia e 
auxiliará a edificar o MP. 

Nova diretoria toma 
posse na Ampeb

Especial

Homenagens e aplausos de boas vindas 
na solenidade que empossou os novos 
membros da associação
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 Por fim, o promotor de Justiça Janio Braga proferiu um breve discurso, 
quando renovou o compromisso com metas de campanha e afirmou 
que será fiel aos ideais associativos (vide discurso à pág. 2). “O atual 
contexto nos exige uma atuação firme e corajosa, segura e reforçada”, 
disse ao destacar a postura independente que perseguirá. Braga falou 
ainda que dará continuidade aos feitos que tornaram a Ampeb uma 
verdadeira trincheira em defesa dos seus associados. 
 Antes do encerramento da solenidade, a Conamp entregou moções 
de aplauso a promotora Norma, pela brilhante gestão, e ao procurador 
Aquiles Siquara, pela conquista da cadeira no CNMP e dedicação ao 
MP. Fizeram parte, ainda, da mesa solene, o desembargador do TJ/
BA José Cícero Landim Neto; o subcorregedor-geral do MP, Ademário 
Silva Rodrigues, representando o corregedor-geral, Adivaldo Cidade; 
a procuradora da república Nara Soares Dantas, representando o 
procurador chefe do MP Federal, Danilo Pinheiro Dias; o procurador-
geral do Estado, Rui Moraes Cruz; o procurador-chefe militar e diretor 
de assuntos jurídicos da Associação Nacional do Ministério Público 
Militar, Samuel Pereira, representando o presidente, Marcelo Rabello de 
Souza; o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Nilton 
Mascarenhas; a presidente da Associação dos Defensores Públicos do 
Estado da Bahia, Laura Fabíola Amaral Fagury; o secretário-geral adjunto 
da OAB/Bahia, Antônio Waldir Conceição, representando o presidente Saul 
Quadros; o procurador-geral da Câmara de Vereadores, Francisco Neto 
Reis, representando o presidente da casa, Alan Sanches, e o diretor da 
Fundação Escola Superior do MP, Nivaldo Aquino.  O coral do MP encerrou 
a solenidade entoando a “Ave Maria” e “Aquarela do Brasil”. Após a seção 
solene, um coquetel foi oferecido – em clima de confraternização.

Especial
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A presidente da Ampeb, Norma Cavalcanti, que também 
é vice-presidente da Conamp, vem acompanhando,  
juntamente com o presidente da Conamp, José Carlos 
Cosenzo, as sessões do CNMP. O objetivo é estar por 
dentro das principais discussões que tratam do interesse 
da classe e do MP em âmbito nacional. 

Representando o presidente da Conamp, José Carlos 
Cosenzo, a vice-presidente da Conamp e presidente da 
Ampeb, Norma Cavalcanti, prestigiou o procurador de 
Justiça no Rio Grande do Sul Mário Romera, agraciado 
com o grau de oficial na solenidade de entrega de 
medalhas da Ordem de Rio Branco, realizada pelo 
Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, no dia 
7 de maio. A honraria foi concedida em reconhecimento 
aos serviços prestados pelo homenageado no Timor 
Leste,durante o programa de apoio ao sistema de Justiça 
daquele país.

Comenda

Atos da
Conamp

Acompanhamento das
sessões do CNMP

Especial
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 Com 95% de aprovação da classe, 
a chapa “Integração”, liderada pelo 
promotor de Justiça Janio Braga, assumiu 
a direção da Ampeb. A posse oficial dos 
novos membros ocorreu em 13 de julho, 
no auditório do MP, em Nazaré, a partir das 
19h. A eleição transcorreu em clima de 
normalidade, dentro do horário previsto, na 
sede da associação, no dia 5 de maio. 
 
 Momentos de congraçamento 
e felicitações foram vividos após a 
confirmação do resultado do pleito. Muitos 
procuradores, promotores e membros da 
diretoria que assumiu a gestão da entidade 
no biênio 2007/2009, representada pela 
promotora de Justiça Norma Cavalcanti, 
foram cumprimentar os diretores eleitos. A 
chapa, única candidata, obteve aceitação 
da maioria dos 360 votantes. Houve 17 
votos em branco e 3 nulos, conforme 
registra ata da Assembléia Geral Ordinária, 
realizada conforme prevê o Edital de 
Convocação n.º 01/09, publicado no Diário 
do Poder Judiciário de 19/03/2009, que 
regulamentou o processo eletivo. A ata 
foi assinada pelas promotoras Norma 
Cavalcanti, presidente, e Ana Paula Bacelar 
Bittencourt, secretária-geral da Ampeb.

 PRESTAÇÃO DE CONTAS – No começo 
da assembléia, por determinação da então 
presidente Norma Cavalcanti, foi feita 

leitura de um relatório apresentado pela ex-
diretoria, o qual indicou que 90% das metas 
estabelecidas para o biênio 2007/2009 
foram cumpridas. Em seguida, foram lidos 
também três pareceres apresentados pelo 
Conselho Fiscal da Ampeb, referentes ao 
período de junho a dezembro de 2007, 
janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a 
março de 2009, os quais, por unanimidade, 
obtiveram aprovação, sendo as contas da 
entidade legitimadas pelos presentes.  
 
“O lema desta diretoria foi servir bem 
sem olhar a quem, por isto cumprimos as 
metas de campanha, com visão voltada 
para o futuro, sem esquecer o passado 
de lutas, vitórias e conquistas” disse 
Norma Cavalcanti, agradecendo o apoio 
da Procuradoria-Geral de Justiça, da 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, 
dos funcionários da Ampeb, dos parceiros, 
colaboradores e patrocinadores do XVIII 
Congresso Nacional do Ministério Público. 
 
Em seguida, foi constituída a Comissão de 
Recepção e Apuração de Votos, composta 
pelos promotores Adivaldo Guimarães 
Cidade, Ana Rita Cerqueira Nascimento 
e Wilson Henrique Figueredo de Andrade, 
este último em substituição ao membro 
Arx Tadeu Aragão Cruz. O resultado final foi 
divulgado por volta das 18h30. 

EL
EI

ÇÕ
ES 95% de aprovação para 

a nova diretoria da Ampeb

Especial
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DIRETORIA EXECUTIVA 
Presidente - Janio Peregrino Braga 

Vice-Presidente - Adilson de Oliveira
Diretora Secretária - Aracy Dias da Silva

Diretor Administrativo - Carlos Artur dos Santos Pires
Diretor Financeiro - Carlos Augusto Serra de Faria

Diretor Cultural - Wellington César Lima e Silva
Diretora Social - Patrícia Peixoto de Mattos

CONSELHO CONSULTIVO
Arnaldo Augusto Goulart Novis

Manoel da Costa Filho
Miria Valença de Góis

Suplente - Cláudio Jenner de Moura Bezerra

CONSELHO FISCAL
Marcelo Pinto de Araújo

Pedro Maia Souza Marques
Thaianna Rusciolelli Souza

SUPLENTES
Fábio Ribeiro Velloso

Jailson Trindade das Neves
Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo

Diretoria da Ampeb 
biênio 2009/2011

Especial



Ano XII • Nº 56 • Maio/Agosto 2009

12 Especial



Ano XII • Nº 56 • Maio/Agosto 2009

13Especial



Ano XII • Nº 56 • Maio/Agosto 2009

14

  Com o objetivo de estimular, discutir e propor o 
conhecimento mútuo em temas de grande relevância 
institucional, promotores e procuradores de Justiça 
participaram, entre os dias 26 e 29 de março, do X 
Congresso Estadual do Ministério Público da Bahia, 
organizado pela Ampeb, no Hotel Iberostar, na Praia do 
Forte. 
 Contando com a participação do procurador-
geral de Justiça, Lidivaldo Britto, da presidente da 
Ampeb, Norma Angélica Cavalcanti, e do presidente 
da Associação Nacional dos Membros do Ministério 

Público (Conamp), José Carlos Cosenzo, a solenidade 
de abertura aconteceu na quinta-feira, 26, por volta das 
19h30. Logo em seguida, o procurador da República, 
Eugênio Pacelli, ministrou a palestra “Tutela Penal e 
Hermenêutica Constitucional”. 
 Na sexta-feira, 27, o promotor de Justiça da Bahia 
Cristiano Chaves abordou em palestra o tema “Novas 
Categorias de Dano: dano moral coletivo e perda de uma 
chance”, enquanto o promotor de Justiça do Espírito 
Santo Marcelo Zenkner ministrou a palestra “Ministério 
Público e efetividade de Direitos Fundamentais: 

Repercussão nas Áreas Cível e Coletiva”, ambos 
bastante apreciados pelos presentes. Houve ainda 
apresentações de teses, além de momentos culturais e 
de entrosamento, mesclados à programação científica. 
 Em paralelo à programação oficial, houve reunião 
ordinária da diretoria da CONAMP, contando com a 
presença de presidentes de associações dos MPs de 
várias partes do país. Em pauta, ainda, dentre outros 
assuntos, a preparação para o XVIII Congresso Nacional 
do MP, a ser realizado em Florianópolis – SC. A Conamp/
Nordeste também se reuniu.  

Eugênio Pacelli proferiu palestra

Mesa de Abertura

Cristiano Chaves e Marcelo Zenker: palestrantes Dioneles apresenta tese

X Congresso

Associados 
debatem 

temas de peso 
para atuação 

no MP

Discurso da Presidente da Ampeb
“Pratique a esperança, pois à medida em que a esperança se 
torna um hábito, você consegue alcançar um espírito
Permanentemente feliz”

 Inicio minhas palavras saudando os congressistas do X 
Congresso Baiano do Ministério Público com o pensamento 
de Norman Vincent, pois estamos diante de uma crise 
financeira mundial que vem causando angústia, sensações 
de oportunidades obscurecidas, corroendo visões de futuro, 
fertilizando incertezas com a desaceleração do crescimento e 
dos efeitos perversos que ela provoca.
 Todavia, diante da crise, o Ministerio Público reafirma-
se como o gardião do regime democrático, postando-se na 
defesa da ordem jurídica, do estado de direito, dos princípios 
e preceitos supremos do estado, tratando-se de instituição 
magna da república, indispensável ao cumprimento das 
leis, à preservação da paz e da liberdade entre os homens, 

provendo os meios para que, por vias pacíficas, as pessoas 
de boa vondade lutem para que os direitos fundamentais 
sejam direitos de todos, e não privilégios de alguns.
 É neste contexto que realizaremos o nosso conclave, com 
a participação de juristas notáveis e do conselho deliberativo 
da CONAMP, sendo uma oportunidade de fomentarmos o 
debate do exercício legítimo do poder, da indisponibilidade 
do interesse, e de definir marcos da liberdade do cidadão, 
bem como do fortalecimento e da valorização do Ministério 
Público. Pois nosso êxito será, certamente, o êxito da 
sociedade, a quem devemos nossa existência e para quem 
mistificamos nossas ações.
 Oportunidade, ainda, da Ampeb juntar-se à Conamp,com 
a liderança do colega José Carlos Cosenzo, na conjunção 
de esforços no trato das questões de cunho institucional 
e, principalmente, em defesa de nossas prerrogativas e 
atribuições funcionais.

 Para tanto, conclamo os colegas a participarem 
maciçamente dos trabalhos, nos horarários previamente 
agendados. A ressalva é necessária, eis que o Iberostar Hotel, 
por si só, já é um atrativo à parte, para que os congressistas, 
tendo o sol e o mar da Praia do Forte, sintam um pouco da 
baianidade.
 Assim, com a esperança de dias melhores, faço votos 
de um encontro inesquecível não só pela jornada científica, 
como também pelo congraçamento em favor de um Ministério 
Público cada vez mais atuante em prol do povo brasileiro.
 Recebam a proteção de todos os santos e dos orixás!
Agradeço a precença de todos com um forte axé.

Norma Cavalcanti
Presidente da Ampeb

X Congresso
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 Os presidentes das associações e membros do Conselho Deliberativo da 
Conamp Nordeste vão elaborar e divulgar um documento como ato de repúdio à 
Procuradoria Geral de Justiça da Paraíba: a Carta de Salvador - uma proposição 
apresentada pela presidente da Ampeb, Norma Cavalcanti. 
 O projeto de lei elaborado pela PGJ paraibana, impedindo que os membros de 
1° Grau sejam candidatos a cargos eletivos no órgão, foi assunto de discussão da 
II Reunião Ordinária da Conamp Nordeste, que ocorreu como parte da programação 
paralela do congresso. Na reunião, os representantes de todos os estados foram 
favoráveis à elaboração do documento como forma de manifesto. 
 O assunto retornou à pauta da XI Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da 
Conamp. Na ocasião foi reafirmada a posição anterior, principalmente para evitar o 
que os presentes consideraram um enorme retrocesso institucional. Outros assuntos 
também foram discutidos, a exemplo das leis dos subsídios, a PAE.

Carta de Salvador
Diretoria da Conamp decide por ato 

de repúdio em reunião ordinária

Programação Paralela
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“Quando as águas da enchente derrubam as casas, e o rio 
transborda arrasando tudo, quer dizer que há muitos dias 

começou a chover na serra, ainda que não déssemos conta.” 
Eraclio Zepeda

Síntese Dogmática: A presente tese, inserida na Área da 
Política Institucional e Administrativa Interação corporativa e 
responsabilidade funcional como condições de fortalecimento 
institucional, fulcra seu objetivo na demonstração da 
desnecessidade de manifestação ministerial meritória em 
sede de mandado de segurança que não discuta interesse 
social relevante ou individual indisponível, compatibilizando, 
assim, a Lei nº 1.533/51 com o novo perfil do Parquet, 
inaugurado pela Constituição Federal de 1988, o que, frise-
se, por oportuno, em momento algum, inviabiliza a vista 
pessoal dos autos, bem como a deflagração de investigação 
para apuração de eventual improbidade administrativa.

I. Introdução

 Como é cediço, o Ministério Público brasileiro, ao cumprir, 
com fidelidade, seu mister constitucional de defender os 
pilares do Estado Democrático e de Direito, ganha, cada 
vez mais, credibilidade e respeito do povo brasileiro. 
Ademais, aumenta também a responsabilidade de prestar 
com eficiência e presteza a sua missão, de modo que o 
redimensionamento de suas atribuições é temática que se 
coloca na pauta do dia, para a garantia do crescimento da 
Instituição.
 Ocorre, todavia, que tal debate, rotulado como a 
racionalização das atribuições ministeriais, a qual se 
manifesta com mais efervescência na esfera cível, além de 
despertar uma mistura do sentimento de paixão e do ódio, 
verso e reverso da mesma moeda, assim como o choque de 
setores mais modernos com outros mais conservadores da 
Instituição, entrincheira seus defensores na alça de mira dos 
órgãos correcionais e administrações superiores ao redor do 
Brasil.
 Dentro deste espectro de turbulência jurídico-institucional, 
exsurge a releitura constitucional da atuação do Ministério 
Público em sede de mandado de segurança, que não envolva 
direito social relevante ou individual indisponível, como uma 
das vias da mencionada racionalização, razão essencial 
deste trabalho, o qual não tem o propósito de firmar qualquer 
tipo de axioma, mas apenas de catalisar, humildemente, o 
qualificado embate intelectual, a fim de flexibilizar velhos 
paradigmas, consolidando o fortalecimento de uma Instituição 
que se almeja robusta e aguerrida. 

II. Da leitura pré-constitucional das atribuições 
ministeriais em sede de Mandado de Segurança 

 O Mandado de Segurança, à luz dos ensinamentos do 
mestre Hely Lopes, é o meio constitucional, criado pela Lei 
nº 1.533/51, posto à disposição de toda pessoa física ou 
jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade 
reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou 
coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus 
ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 
funções que exerça2 .
 Outrossim, antes de restabelecer a ordem jurídica, 
supostamente violada, determina o aludido Diploma Legal 

que o magistrado, franqueie vista dos autos ao presentante 
do Ministério Público, a fim de que este se manifeste sobre a 
matéria, no prazo de 05 (cinco) dias, in verbis:

Art. 10 - Findo o prazo a que se refere o item I do artigo 7º 
e ouvido o representante do Ministério Público dentro em 
cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz, independente 
de solicitação da parte, para a decisão, a qual deverá ser 
proferida em cinco dias, tenham sido ou não prestadas as 
informações pela autoridade coatora.

 O momento histórico que circundava a promulgação da 
Lei nº 1.533/51, como assevera Marcelo Zenkner, à época, 
a Constituição de 19463  , outorgava ao Ministério Público 
a representação da União em juízo, podendo a lei cometer 
esse encargo, nas comarcas do interior, ao Ministério Público local, 
situação que, repetida na Constituição de 1967, perdurou até 1988.4

 Neste contexto, percebe-se que o membro do Ministério 
Público, sob a ótica do modelo constitucional vigente no 
período da criação da Lei do Mandado de Segurança, ao 
cumprir sua tarefa de defensor dos interesses da Fazenda 
Pública, deveria exarar parecer analisando o mérito de todos 
os mandados de segurança, como destaca Carlos Jatahy:

Com a promulgação da Constituição de 1946, o Ministério 
Público retornou ao texto constitucional em título próprio, 
após a organização das Justiças dos Estados (arts. 125 
e 128), prevendo-se a Instituição tanto no âmbito federal 
como no estadual e sua atuação nas Justiças Comum, 
Militar, Eleitoral e do Trabalho. Foram asseguradas aos 
seus membros a estabilidade e inamovibilidade, além de 
ser outorgada, nessa ocasião, a representação da União 
aos Procuradores da República, que podiam delegar tais 
funções, nas comarcas do interior, aos Promotores de 
Justiça, numa atuação de índole fazendária que somente 
foi afastada em 1988.5 

III. Da evolução do mister ministerial com o advento da 
Magna Carta de 1988 e seu descompasso com a Lei do 
Mandado de Segurança

 É com a Carta Magna de 1988, que o Parquet ganha o 
status constitucional de Instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis.
 Nesta senda, contemplando a Lex Fundamentalis os 
anseios populares que eclodiam nas ruas, foram guindados, 
como seus fundamentos, a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, o pluralismo político e os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Foram 
eleitos, ademais, como objetivos fundamentais, pela 
Carta de Outubro a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; 
a erradicação da pobreza, da marginalização e das 
desigualdades sociais; e a promoção do bem de todos, sem 
qualquer tipo de discriminação, na expectativa de tornar o 
Brasil do futuro uma potência do presente.
 Não se limitando, contudo, a anunciar metas para a 
construção de um novo Brasil, confiou a Norma Maior ao 
Ministério Público a missão de pautar sua atuação em 
busca de tais ideais, utilizando o Direito como instrumento 
de transformação social. Tratado de forma mais sistemática 
e adequada, estava o Parquet posto para participar, na 

definição de Marcelo Goulart, “efetivamente do processo 
democrático, alinhando-se com os demais órgãos do 
movimento social comprometidos com a concretização dos 
direitos já previstos e a positivação de situações novas que 
permitam o resgate da cidadania para a maioria excluída 
desse processo”.6  
 O Ministério Público passou a estar, a partir de então, 
dissociado de qualquer dos três Poderes, sendo-lhe 
concedida a iniciativa legislativa de criação e extinção de 
cargos e a fixação de vencimentos. Deferida, ainda, foi 
a capacidade de se auto-organizar, por meio de estatuto 
próprio, bem como de elaborar seu projeto orçamentário e de 
participar, ativamente, com a formulação de lista tríplice, da 
escolha de sua liderança, nos Estados e Distrito Federal, pelo 
Chefe do Poder Executivo.
Assim, criados estavam os mecanismos idôneos a amparar o 
Ministério Público a assumir o papel mais importante de sua 
história, como assevera Celso Bastos:

Nenhuma das Constituições pretéritas deu ao 
Ministério Público o tratamento extensivo de que goza 
na Constituição de 1988. E não é de minúcias de que 
se trata. Mas sim de revesti-lo de prerrogativas e 
competências inéditas no passado.
O Ministério Público tem sua razão de ser na necessidade 
de ativar o Poder Judiciário, em pontos em que este 
remanesceria inerte porque o interesse agredido não diz 
respeito a pessoas determinadas, mas a toda coletividade.7

 
No mesmo sentido, pontifica Afonso da Silva:

O Ministério Público vem ocupando lugar cada vez mais 
destacado na organização do Estado, dado o alargamento 
de suas funções de proteção de direitos indisponíveis 
e de interesses coletivos. A constituição de 1891 não o 
mencionou, senão para dizer que um dos membros do 
Supremo Tribunal Federal seria designado Procurador-
Geral da República, mas uma lei de 1890 (de n. 1030) 
já o organizava como instituição. A Constituição de 1934 
o considerou como órgão de cooperação nas atividades 
governamentais. A de 1946 reservou-lhe um título 
autônomo, enquanto a de 1967 o incluiu numa seção 
do Poder Judiciário e a sua Emenda 1/69 o situou entre 
os órgãos do Poder Executivo. Agora, a Constituição lhe 
dá relevo de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.8  

 Habilitado pela Constituição Cidadã a atuar nos mais 
variados ramos do direito, deixou o Parquet de carregar 
apenas as marcas das emblemáticas figuras do Promotor do 
Júri, na esfera criminal, e do Promotor Fiscal da Lei, na área 
Cível, como carta de apresentação. A Constituição Federal, 
de forma exemplificativa, nos nove incisos do art. 129, abriu 
o leque de atuação do Ministério Público, sendo seguida por 
farta legislação infraconstitucional que regulamentou outras 
atribuições.9

 Os ventos democráticos consolidaram, destarte, 
o Ministério Público como defensor da sociedade, 
credenciando-o a agir em prol do meio ambiente, dos direitos 
constitucionais do cidadão, do consumidor, das pessoas 
portadoras de deficiência, da criança e do adolescente, do 
idoso, da defesa da moralidade e do patrimônio público, 

A atuação fiscalizatória do Ministério Público 
na Lei de Mandado de Segurança 

e sua conformidade constitucional1 

João Paulo Schoucair

Tese Júridica
Aprovada

X Congresso - Tese Jurídica
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dentre outros.
 Verdadeiro agente de transformação social, o Órgão 
Ministerial dialoga com os demais Poderes e parcelas da 
sociedade nas audiências públicas, ajusta as condutas 
tidas como incompatíveis com a ordem jurídica, por meio 
da celebração de termos de ajustamento, e instaura 
procedimentos administrativos para subsidiar o eventual 
ajuizamento de ação civil pública, na defesa dos interesses 
sociais relevantes. Na luta pelo meio ambiente equilibrado, 
por uma educação de qualidade, por uma prestação 
satisfatória dos serviços de saúde, por um sistema de 
segurança pública que proteja o cidadão, velando pela 
dignidade dos encarcerados; pela implementação de 
políticas públicas que, efetivamente, tutelem a criança e o 
adolescente, em síntese, na esperança de construir de um 
país melhor reside a razão de ser do Ministério Público.
 Tendo que se colocar, muitas vezes, contra os interesses 
dos demais Poderes Republicanos, no incessante controle 
pelo correto gerenciamento da coisa pública, aduz Antônio 
Ferraz que o Ministério Público “assume o papel de 
verdadeiro ombudsman”10, manejando as medidas judiciais e 
extrajudiciais a fim de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública. 
 O Ministério Público brasileiro vira, desta forma, a página de 
sua história, deixando para trás um passado de subserviência 
aos interesses do Estado, de mero apêndice dos governos 
militares, para, hoje, assumir um papel fundamental na defesa 
do Estado de Direito Concretizador.
Desse modo, vislumbra-se, de forma cristalina, que a 
obrigatória manifestação ministerial sobre o mérito do 
mandado de segurança, em qualquer tipo de interesse 
jurídico violado, não se compatibiliza com o novo modelo de 
Ministério Público inaugurado pelo Manto Constitucional de 
1988.11

IV. Da releitura constitucional da função do custos legis 
descrita na Lei nº 1.533/51

 Não se deve olvidar que todo exercício hermenêutico 
reclama uma atividade contínua de superação de 
entendimentos que se contrapõem com o passar do tempo. 
A interpretação do direito não é mera dedução lógica dele, 
“mas sim processo de contínua adaptação de seus textos 
normativos à realidade e seus conflitos”12, por conta disso há 
de se reler toda a atuação do Ministério Público como custos 
iuris, a lume do seu perfil constitucional hodierno.13

Sendo assim, impõe-se seja realizada uma filtragem 
constitucional acerca da necessidade da intervenção 
ministerial sobre o mérito arremessado no mandado de 
segurança, ex vi do disposto no art. 10 da Lei nº 1.533/51, 
compatibilizando-a com o paradigma constitucional outorgado 
à Instituição, sob pena de recolocá-la numa realidade que 
não deixou saudades, como destila Luís Barroso:

É preciso atentar, aqui, que, embora o texto da 
norma recepcionada permaneça o mesmo, poderá 
ela merecer leitura e interpretação diversas, quando 
o novo ordenamento esteja pautado por princípios e 
fins distintos do anterior. Retomando lição de Kelsen, 
também Norberto Bobbio doutrinou a respeito: “O fato 
de o novo ordenamento ser constituído em parte por 
normas do velho não ofende em nada o seu caráter 
de novidade: as normas comuns ao velho e ao novo 
ordenamento pertencem apenas materialmente ao 
primeiro; formalmente, são todas normas do novo, no 
sentido de que elas são válidas não mais com base na 
norma fundamental do velho ordenamento, mas com base 
na norma fundamental do novo. Nesse sentido falamos 
de recepção, e não pura e simplesmente de permanência 
do velho no novo. A recepção é um ato jurídico com 
o qual o ordenamento acolhe e torna suas as normas 
de outro ordenamento, onde tais normas permanecem 
materialmente iguais, mas não são mais as mesmas com 
repito à forma”.14

Com autoridade na matéria, assim sustenta Lênio Streck:

Sendo o texto constitucional, em seu todo, dirigente 
e vinculativo, é imprescindível ter em conta o fato de 
que todas as normas (textos) infraconstitucionais, para 
terem validade, devem passar, necessariamente, pelo 
processo de contaminação constitucional (banho de 
imersão, se se quiser usar a expressão de Liebman, ou 
filtragem constitucional, no dizer de Clève). O juiz (e o 
operador jurídico lato sensu) somente estará sujeito à 
lei enquanto válida, quer fizer, coerente com o conteúdo 
material da Constituição. Não se deve olvidar com Ferrajoli, 
que é relativamente fácil delinear um modelo garantista em 
abstrato e traduzir seus princípios em normas constitucionais 
dotadas de claridade e capazes de deslegitimar, com relativa 
certeza, as normas inferiores que se apartem dele. Mais 
difícil, acrescenta, é modelar técnicas legislativas e judiciais 
adequadas para assegurar a efetividade dos princípios 
constitucionais e os Direitos Fundamentais consagrados por 
eles. 15  

 Com efeito, o parecer abordando o mérito do mandamus 
somente se evidencia cabível quando postos em discussão 
interesses sociais e individuais indisponíveis, moldura 
constitucional que norteia a atuação do Parquet. Dessa 
maneira, evita-se o entrave institucional que seria causado 
com a manifestação meritória em milhares de casos sem 
alcance social, tão-somente por terem sido manejados pela 
via mandamental, subvertendo a ordem jurídica vigente, 
como reforça Emerson Garcia:

Nessa linha, a única forma de defender a recepção do 
art. 10 da Lei nº 1.533/1951 pela Constituição de 1988 é 
reconhecendo que (1) em face da especial qualidade do 
autor do ato ilícito impugnado, qual seja, o Poder Público 
(lato sensu), o Ministério Público deve ser intimado em 
todos os processos de mandado de segurança, e (2) uma 
vez intimado, deve avaliar a presença de interesse específico 
que justifique a sua intervenção e, eventualmente, permita a 
responsabilização pessoal do infrator. De cogente, tem-se a 
necessidade de intimação, não a imperativa atuação.
Parece evidente que a mera ilegalidade do ato não é 
suficiente para justificar a intervenção do Ministério 
Público, isto sob pena de a Instituição ser obrigada a 
atuar em todo e qualquer processo judicial. Não bastante 
isto, seria de todo incoerente defender que, após o 
decurso do lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias 
para a impetração do mandado de segurança, o mesmo 
direito, acaso defendido pelas vias ordinárias, dispensaria 
a intervenção do Ministério Público. Afinal, o que define 
a necessidade de intervenção do Ministério Público? O 
rito seguido ou a natureza do interesse que se pretende 
tutelar? 16 

No mesmo trilhar, caminha Hugo Mazzilli:

É indispensável ter em conta o atual perfil constitucional 
do Ministério Público e recusar sua intervenção em 
hipóteses em que, embora exigidas pelo ordenamento 
jurídico anterior, tal intervenção não mais se justifique, 
como no processo para avaliação de renda e prejuízos 
decorrentes de autorização para pesquisa mineral 
(Dec-lei n. 227/67), ou em mandados de segurança ou 
procedimentos de jurisdição voluntária que não envolvam 
questões de efetivo interesse social. [...] a jurisprudência 
e a doutrina têm entendido necessário que, nessas 
hipóteses, o Ministério Público concilie sua atuação com 
a efetiva defesa de interesses sociais. Assim, deve o 
Ministério Público intervir nos procedimentos de jurisdição 
voluntária quando haja incapazes ou questão de estado; 
deve defender interesses individuais homogêneos quando 
tenham suficiente expressão para a coletividade. [...] 
Tomemos outro exemplo. Menciona a lei a necessidade de 
intervenção do Ministério Público nas ações de usucapião 
de bem imóvel; entretanto, visando a adequar a atuação à 
sua destinação institucional, tem-se entendido que ele só 

deva oficiar neste tipo de ação quando estiverem em jogo 
interesses sociais ou individuais indisponíveis. Em face 
da nova gama de atribuições do Ministério Público, a ele 
conferidas na Constituição de 1988, é necessário, pois, 
repensar sua atuação na esfera civil, dando enfoque à 
expressão social do interesse controvertido. 17 

 Numa leitura com os olhos voltados para a Carta Política, 
infere-se que o Órgão de Execução deve tomar conhecimento 
do pedido de Segurança para, numa análise inicial, verificar 
se há necessidade de algum pronunciamento de mérito e, 
em sendo tal juízo positivo, manifestar-se apenas sobre os 
interesses sociais ou individuais indisponíveis em discussão.
Por conseguinte, não havendo qualquer tipo de interesse 
social ou individual indisponível em jogo, a justificar a efetiva 
intervenção ministerial, deve o representante do Ministério 
Público, desempenhando verdadeiro dever ético-funcional, 
abster-se, fundamentadamente, de opinar nesses feitos, como 
sobreleva Sérgio Ferraz:

Lemos, recentemente, parecer (ao que saibamos, inédito), 
lançado em 14.3.2003 pelo Promotor de Justiça em Mogi 
da Cruzes, Dr. Fernando Oliveira de Castro (no MS 02/03, 
da 2ª Vara Cível de Mogi das Cruzes), preconizando 
que o Ministério Público só deva intervir em mandado 
de segurança, após a constituição de 1988, em caráter 
excepcional, quando se vislumbrar, na discussão, 
relevante interesse social, meta-individual. A observação, 
de lege ferenda, parece-nos impecável. E merece ser 
levada em conta numa eventual reformulação das leis 
pertinentes ao tema. 18 

Outro não é posicionamento de Jairo Moreira:

Antes da Constituição Federal de 1988, a jurisprudência 
sempre direcionava para a obrigatória intervenção do 
Ministério Público no mandado de segurança, sob pena 
de nulidade. Atualmente, tal cenário apresenta-se 
modificado.
[...]
Conclui-se, portanto, que o Ministério Público somente deverá 
intervir no tocante ao mérito, analisado caso a caso, se o 
mandado de segurança envolver algum dos fundamentos 
que justificam o agir institucional consoante sua função 
constitucionalmente prevista. 19 

 Neste diapasão, têm se manifestado os Tribunais e o 
Conselho Nacional do Ministério Público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE EXAME 
DO MÉRITO. 1. Nas ações de mandado de segurança, é 
obrigatória a intimação do Ministério Público, forte no que 
dispõe o art. 10 da Lei 1.533/51, sob pena de nulidade 
do processo. 2. O representante do Ministério Público, 
entretanto, não está obrigado a opinar sobre o mérito 
da causa, naquelas ações em que não se evidencie a 
presença de interesse público a justificar a intervenção do 
parquet. 20

Essa matéria é extremamente controvertida, pois tanto 
a doutrina como a jurisprudência atual, admitem a 
necessidade que realize uma nova interpretação do art. 
10 da Lei n. 1533/51, que prevê, indiscriminadamente, a 
participação do Ministério Público em todos os processos 
de Mandado de Segurança, adequando-a a Constituição 
Federal de 1988 que, nos seus artigos 127 e 129, condicionou 
a atribuição ministerial, tanto no âmbito judicial como 
extrajudicial, à existência de interesses sociais ou individuais 
indisponíveis. 21

 
 Por fim, não se deve perder de vista que impera, a 
divergência de posicionamento entre os Ministérios Públicos 
dos Estados 22  e o da União23, predominando o entendimento 
de que é obrigatória a efetiva manifestação de mérito dos 
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Encontro da Conamp Nordeste
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membros do Ministério Público nas ações de mandado de 
segurança, sob pena de processo administrativo disciplinar24 
, postura desconectada, data maxima venia, do modelo 
ministerial formatado pela nova ordem constitucional.
Adotando-se tal entendimento, chegar-se-ia, permissa 
venia, a inusitada situação em que, optando a parte pela via 
mandamental para defender seu direito, haveria exigência 
do pronunciamento do Promotor de Justiça, ao passo que, 
preferindo o procedimento ordinário para o mesmo objeto, a 
manifestação ministerial tornar-se-ia dispensável, como se o 

interesse público dependesse do rito procedimental escolhido.

V. Conclusões

Diante do exposto, com lastro nos fundamentos 
arremessados, conclui-se, numa interpretação sintonizada 
com o atual perfil constitucional do Ministério Público, que:

1. É desnecessária a manifestação ministerial meritória em 
sede de mandado de segurança que não discuta interesse 

social relevante ou individual indisponível;

2.  Intocada fica a vista pessoal dos autos, a fim de que o 
Órgão de Execução possa avaliar, em cada caso concreto, a 
pertinência ou não de sua intervenção;

3. Constada eventual violação à Lei de Improbidade 
Administrativa, quando da análise pessoal dos autos pelo 
Ministério Público, deverão ser adotadas as providências 
cabíveis para a competente apuração.

 Durante o Congresso, duas importantes 
reuniões foram realizadas. Participaram da 
II Reunião Ordinária do Conamp Nordeste, 
biênio 2008-2009, os membros do Conselho 
Deliberativo e os presidentes do Conamp-NE. 

 No encontro foram discutidos os 
problemas vivenciados na Paraíba, em razão 
do envio de Projeto de Lei da procuradora-
geral de Justiça à Assembléia Legislativa, 
impedindo que os membros de 1° Grau do 
MP Paraibano sejam candidatos a cargos 
eletivos no Ministério Público. Na reunião, os 
representantes de todos os estados foram 
favoráveis à expedição de um ato de repúdio. 

 O assunto retornou a pauta na XI 
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 
da Conamp, biênio 2008-2010, com os 
representantes das associações de todo o 
país. 

 Na ocasião foi reafirmada a posição do 
Colegiado, contrário a qualquer alteração 
da Lei Orgânica, principalmente para evitar 
esse enorme retrocesso institucional. Entre 
os demais assuntos discutidos, estiveram 
a leitura e aprovação da Ata da X Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada 
em Florianópolis – SC; a Parcela Autônoma 
de Equivalência (PAE); Subsídios – Leis nº 
7297/06 e 7298/06; a Atividade Político 
Partidária do MP; além de outros temas.
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 As lutas pelo combate à corrupção e ao crime 
organizado, e a necessidade da reforma da Lei de 
Responsabilidade Fiscal foram alguns dos pontos 
colocados pela presidente da Ampeb, Norma Cavalcanti, 
durante audiência pública promovida pelo Conselho 
Nacional de Justiça em Salvador. 
 O objetivo do evento, ocorrido em 14 de outubro, 
no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia, no Centro 
Administrativo, foi coletar subsídios que possam 
implicar em decisões efetivas para combater os 
problemas da Justiça baiana, a primeira do país a sofrer 
inspeção do CNJ, por concentrar mais da metade dos 
atrasos nos processo judiciais, conforme destacou o 
ministro Gilson Dipp, corregedor nacional de Justiça, na 
abertura. 
 A audiência iniciou dando voz às representações das 
principais entidades que atuam na área do Judiciário, 
incluindo as associações. Em sua fala, Norma 
Cavalcanti pediu apoio ao Judiciário brasileiro, para a 
reforma da Lei de Responsabilidade Fiscal, que hoje 
designa apenas 2% do orçamento ao Ministério Público, 
fatia que, de acordo com a presidente da Ampeb, é 
incompatível com as atribuições do órgão. 

 Cavalcanti ainda 
atentou sobre a 
necessidade de agilização 
das guias provisórias da 
pena; a garantia do porte 
e uso da arma de fogo 
para os promotores e 
procuradores de Justiça, 
que, conforme destacou, 
é uma prerrogativa 
de lei; as ações de 
direito difuso, de difícil 
julgamento – o que deve 
melhorar com a nova Lei 
de Organização Judiciária 
(LOJ). “Precisamos 
somar esforços para 
o engrandecimento da 
magistratura da Bahia e 
do Brasil”, concluiu a presidente da associação.
 Antes mesmo de serem ouvidas as palavras da 
Ampeb, o procurador-geral de Justiça, Lidivaldo 
Reaiche Raimundo Britto, também fez um breve 

pronunciamento, em que colocou as questões do 
desajuste no orçamento do MP em relação ao Tribunal 
de Justiça e da produção insuficiente em algumas varas 
judiciais.

Presidente da Ampeb
fala ao CNJ

 A Ampeb vem acompanhando de perto os encontros 
para planejamento estratégico do MP no próximo 
qüinqüênio (2010 a 2014). A então presidente, Norma 
Cavalcanti, e o presidente eleito, Janio Braga, estiveram 
presentes no evento que congregou as Promotorias 
Regionais de Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de 
Freitas, nos dias 28 e 29 de maio, quando falaram sobre 
assuntos de interesse da classe, incluindo os projetos de 
lei em trâmite no Congresso Nacional. 

 Os promotores de Justiça foram recepcionados pelos 
representantes da entidade com um jantar no restaurante 
Rabo de Saia, em Porto Seguro. Nos dias 18 e 19 de 
junho, eles também acompanharam o encontro das 
Promotorias de Ilhéus e Itabuna. Nos dois encontros, 
o doutor em Administração pela Universidade Federal 
da Bahia (Ufba), Nelson Gomes, proferiu palestra 
sobre “Planejamento Estratégico nas Organizações 
Contemporâneas”.

Ampeb acompanha encontros 
para planejamento estratégico

Ampeb em Ação
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 O Ministério Público da Bahia conta com novo 
ouvidor e novos membros no seu conselho superior. A 
posse aconteceu no dia 16 de dezembro, em sessão 
solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado 
da Bahia, na sede do MP, em Nazaré. Na mesma 
ocasião, foram conferidos aos procuradores de Justiça 
a medalha e o diploma que simbolizam a Ordem do 
Mérito do Ministério Público. A então presidente da 
Ampeb, Norma Cavalcanti, esteve presente à cerimônia, 
parabenizando empossados e homenageados, alertando 
sobre a importância do papel que desempenham junto à 
instituição. 
 O ouvidor, o procurador de Justiça Adalberto da 
Costa Dórea, assumiu o cargo agradecendo o apoio do 
procurador-geral de Justiça, Lidivaldo Reaiche Britto, e a 
confiança nele depositada pelo Colégio de Procuradores, 
que o elegeu por unanimidade para o cargo, no 
biênio 2008-2010. “É um órgão de aperfeiçoamento 
do Ministério Público e de ampliação dos serviços 
à comunidade”, disse o procurador-geral sobre a 
ouvidoria. 
 Em seguida, os novos conselheiros, eleitos por 
procuradores e promotores, para o mesmo período, 

também tomaram posse: Paulo Marcelo de Santana 
Costa, José Gomes Brito, Washington Araújo Carigé, 
Leonor Salgado Atanázio, João Paulo Cardoso de 
Oliveira, Regina Helena Ramos Reis, Vera Lúcia de 
Azerêdo Coutinho, Sheilla Maria da Graça Coitinho das 
Neves e Elza Maria de 
Souza. 

 Os suplentes são: 
Terezinha Maria Lobo 
Santos, Cleusa Boyda de 
Andrade, Míria Valença 
Góis , Elna Leite Ávila 
Rosa , Itanhy Maceió 
Batista , Maria Ivone 
Souza Rocha, Rita Maria 
Silva Rodrigues, Maria 
das Graças Souza e 
Silva, Lícia Maria de 
Oliveira, Regina Maria 
da Silva Carrilho, Marilia 
de Campos Souza, Sônia 
Maria da Silva Brito, 

Maria de Fátima Campos da Cunha , Maria Augusta 
Almeida Cidreira Reis , Maryjane Auxiliadora Alves 
Caldas Coutinho e Moisés Ramos Marins.
A entrega da Ordem do Mérito, honraria instituída 
através de Ato Normativo, encerrou o ato.

Ampeb parabeniza novos 
conselheiros e ouvidor
Ordem do Mérito é concedida a procuradores

 Novo ouvidor é empossado em solenidade

Conselho Superior com novos membros
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Ordem do Mérito: familiares entregam medalha e diploma
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 Anunciando as conquistas de 2008 – como a implantação 
de Conselhos Tutelares em todos os municípios baianos, a 
reativação do projeto ‘MP Vai às Ruas’, a implantação do 
projeto ‘Presente Garantindo o Futuro’, um ano de criação 
do Núcleo de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos 
e Articulação com os Movimentos Sociais (Nudh) e do 
Programa de Capacitação e Educação em Direitos Humanos 
(Procedh) - o procurador-geral de Justiça, Lidivaldo Brito, 
abriu oficialmente a Semana do Ministério Público, no dia 17 

de dezembro, no Hotel Pestana, bairro do Rio Vermelho. 
Com o tema “A Atuação Integrada do Ministério Público na 
Defesa dos Direitos Sociais”, o evento foi marcado também pelo 
lançamento da Campanha de Combate à Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes 2009 e do livro “Penas Restritivas de 
Direitos: Alternativa de Punição Justa”, de autoria da procuradora 
de Justiça da Bahia Sheilla Coutinho das Neves. 
 Na ocasião, em seu discurso da abertura, a presidente 
da Ampeb, Norma Angélica Cavalcanti, reafirmou que 
continuará a luta pelas conquistas institucionais para garantir 
a unidade do MP. “Podem contar com minha coragem e 
força de trabalho. A Ampeb e a Conamp continuarão lutando 
pelas questões institucionais”. Cavalcanti parabenizou 
os promotores e procuradores da Justiça pela atuação 
democrática na garantia dos direitos constitucionais nas 
diversas áreas, citando a comemoração dos 60 anos 
da Declaração dos Direitos Humanos, dos 20 anos da 
Constituição Federal e dos 18 anos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente como marcos do ano de 2008, que trouxeram 
avanços notáveis em vários campos, como o próprio 
fortalecimento do MP. 
A solenidade de abertura também contou com a presença, 
na mesa solene, do diretor da Fundação Escola Superior do 
Ministério Público (Fesmip), promotor de Justiça Nivaldo 
Aquino, do corregedor geral do MP, Edivaldo Cidade, e da 
procuradora do Estado de São Paulo, Flávia Piovesan, que 
proferiu a conferência magna sobre os 60 anos da Declaração 
dos Direitos Humanos da ONU. Foi uma solenidade simples, 
mas que serviu para fazer um balanço geral da atuação do 
MP em 2008, além de viabilizar a promotores e procuradores 
o aprofundamento em temas relativos à sua área de atuação. 

DIREITOS HUMANOS – Em sua conferência, Piovesan falou 
da trajetória de concepção e implantação da Declaração 
de Direitos Humanos, que nomeou como “história de um 
combate sem fim”. Outros temas ainda foram abordados na 
programação, como “Passado, Presente e Futuro do Papel 
Constitucional do Ministério Público” e “Enfrentamento do 
Crime Organizado no Brasil sob a Ótica do Poder Legislativo”, 
“Uma Nova Visão da Atuação Ministerial. Promotoria de 
Justiça Comunitária: Experiência Norte-americana e Paulista” 
e “A Interceptação Telefônica e as Grandes Investigações na 
República”, que encerrou a parte científica. 

HOMENAGENS – O término das atividades da Semana do 
MP 2008 foi marcado por homenagens. O procurador-geral 
de Justiça, Lidivaldo Britto, condecorou com a “Medalha 
do Mérito do Ministério Público do Estado da Bahia” o 
professor Jorge Portugal, a presidente da Associação Baiana 
de Deficientes Físicos, Maria Luiza Câmera, o jurista e 
ex-procurador-geral de Justiça Rubem Rodrigues Nogueira, 
e o ex-procurador-geral de Justiça José Joaquim Calmon de 
Passos (post-mortem), cuja homenagem foi recebida por sua 
filha, Berta Veloso de Passos. A diretora do Comitê de Anistia e 
Direitos Humanos da Bahia, Diva Soares Santana, recebeu o Prêmio J. 
J. Calmon de Passos. 
Na ocasião, aconteceu também sessão solene do Colégio 
de Procuradores de Justiça, que premiou três estudantes da 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, pelas redações 
com o tema “Como você vê o papel da Escola e do Ministério 
Público na construção da cidadania, no contexto da 
Constituição Federal de 1988?”. 

Semana do MP 
une promotores 
e procuradores

Ampeb entrega premiação Presidente parabeniza membros do parquet pelos trabalhos em 2008

Em Pauta
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 Durante a programação da Semana do MP, a Ampeb entregou as 
premiações aos vencedores do concurso dos melhores trabalhos jurídicos e 
arraizoados forenses. Um momento especial na programação foi destinado 
à entrega desses prêmios, que homenagearam Mário de Moura Conceição e 
Elzio Ferreira de Souza. Confira os ganhadores:

VENCEDORES DO TRABALHO JURÍDICO DE 2007 - PRÊMIO MÁRIO DE MOURA CONCEIÇÃO:
1º Lugar – Roberto de Almeida Borges Gomes
• Princípios da demanda e dispositivo: uma leitura à luz do processo coletivo.

2º Lugar – Rômulo de Andrade Moreira
• A Lei Maria da Penha e suas inconstitucionalidades.

3º Lugar – Michelle Roberta Souto
• O vício de Inconstitucionalidade.

Menção Honrosa - Patrícia Peixoto de Matos
• Comentários sobre as principais alterações no processo de execução dos títulos extrajudiciais 
com a vigência da Lei nº 11.382/2006, a partir do dia 22 de janeiro de 2007. 

Menção Especial:
Mais antigo na carreira - Rômulo de Andrade Moreira
Mais novo na carreira -Michelle Roberta Souto

VENCEDORES DO ARRAZOADO FORENSE DE 2007- PRÊMIO ELZIO FERREIRA DE SOUZA

1º Lugar – Roberto de Almeida Borges Gomes
• Ação Civil Pública na área de defesa do consumidor da Comarca de Feira de Santana.

2º Lugar – Pedro Araújo Castro
• Contra-Razões de Agravo de Instrumento na área de defesa do consumidor da Comarca de 
Juazeiro.

3º Lugar – Monia Lopes de Souza Ghignone
• Ação Civil Pública na área de defesa do consumidor da Comarca de Aporá.

Menção Honrosa: Heliete Rodrigues Viana
• Apelação na área de moralidade administrativa da Comarca de Salvador.

Menção Especial:
Mais antigo na carreira-Heliete Rodrigus Viana
Mais novo na carreira-Michelle Roberta Souto; Alexandre Lama da Costa; Lolita Macedo Lessa.

 Durante a assembléia geral da Ampeb, 
realizada em meio aos preparativos da Semana 
do Ministério Público, a associação apresentou 
aos associados uma nova opção de previdência 
privada, mais um serviço que passa a ser 
oferecido pela entidade: a Jusprev. 
 Trata-se de uma previdência associativa 
que disponibiliza plano de previdência privada 
voltado para servidores da Justiça. Segundo 
Deborah Maggio, gerente institucional que fez 
a exposição na assembléia, entre as vantagens 
da adesão, o sistema de capitalização por 
conta individualizada e maior rentabilidade por 
ter uma menor taxa de gestão.  
Oscar Navarine, diretor da Mongeral, 
responsável pela comercialização da Jusprev, 
também presente ao encontro, destacou ainda 
as garantias dos riscos de morte e invalidez 

como outro diferencial da previdência. “É um 
investimento que o servidor faz em si mesmo, 
pois a tendência do Brasil é aumentar a 
expectativa de vida. Além de ser o primeiro 
fundo voltado para servidores públicos”, 
destacou Carlos Barbosa, da PrevSeg, 
administradora das apólices da Ampeb, 
ressaltando ainda que a adesão é importante, 
sobretudo para os servidores que ingressaram 
na carreira a partir de 2005, que, por conta da 
nova legislação, não terão mais o amparo da 
aposentadoria integral.    
Outras informações sobre a Jusprev podem 
ser obtidas através do site www.jusprev.org.br. 
Contatos podem ser feitos através da Ampeb, 
pelo tel.: 3321-9032.

Jusprev é apresentado a associados em assembléia

Ampeb entrega 
premiação para 
os melhores 
trabalhos jurídicos

As inscrições para o Concurso Jurídico 2009 já estão abertas e seguem até o 
dia 30 de setembro. Este ano, foram instituídos pela presidente da AMPEB, 
Norma Angélica Cavalcanti, os prêmios José Joaquim Calmon de Passos e 
Abílio Pinto Coutinho Neto, para laurear, respectivamente, o melhor trabalho 
jurídico e o melhor arrazoado feirense. Serão premiados os três melhores 
trabalhos, conferida uma menção honrosa, além da outorgação, com menções 
especiais, aos candidatos mais novo e mais velho inscritos no concurso. 
Regras podem ser conferidas no edital disponível no site www.ampeb.org.br.

Promotor Roberto Borges: dupla premiação.

Concurso 2009
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Reunindo associados, sócios-contribuintes, familiares e convidados – a festa 
de confraternização da AMPEB, realizada no dia 20 de dezembro, no Sítio São 
Paulo, como parte do encerramento das atividades da Semana do MP, aliou 
sofisticação, requinte, organização e animação nas diversas ambientações 
preparadas para a ocasião. 
            A adesão foi significativa, e os presentes foram recepcionados por um 
mágico que proporcionou um toque especial de alegria aos que chegavam. 

O evento contou também com a animação de um grupo de tequileiros e 
dançarinos que não deixou a agitação parar um só instante. A trilha sonora 
ficou por conta da banda xxxxx, que embalou adultos, idosos, jovens e crianças, 
promovendo a integração. 
            Os presentes tinham ainda à sua disposição um buffet exclusivo, 
além de uma belíssima decoração, que tornou o evento um exemplo de 
confraternização, com partilha de boas energias e de votos de prosperidade. 

Sofisticação e 
organização na 
festa da Ampeb
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Cada idade        tem sua beleza
Ampeb promove evento para 

aposentados e sócios contribuintes
no Dia da Pessoa Idosa

 A homenagem da AMPEB pela passagem do Dia da Pessoa Idosa teve como foco a promoção da 
qualidade de vida e o resgate da autoestima, colocando como tema principal do dia a beleza. 
 Num momento de entrosamento, confraternização e informação, aposentados e sócios 
contribuintes participaram da palestra “Cada idade tem sua beleza”, ministrada pelos médicos 
dermatologistas e membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Osmilto Brandão e Yara Lemos, 
no dia 16 de setembro, no Restaurante Barbacoa, Av. Tancredo Neves. 
 Na ocasião, os participantes aprenderam um pouco sobre os cuidados, as mudanças e a beleza 
adquirida a cada momento da vida, inclusive na chamada “Terceira Idade”, considerada excelente 
pelos participantes. Após a palestra, foi oferecido um requintado almoço, com um cardápio especial, 
elaborado exclusivamente para aposentados e sócios contribuintes da Ampeb, seguindo os conceitos 
da culinária saudável. O evento foi organizado pelo Serviço Social, sob a coordenação de Edenilza 
Peltier, e contou com a presença de mais de 100 pessoas. 

Palestra fala
sobre padrão 

individual
de beleza

Vejam fotos de alguns aparelhos demonstradas pelo dermatologista Osmilto Brandão aos aposentados e sócios- contribuintes da Ampeb:

 A beleza foi o enfoque principal da palestra 
proferida pelo renomado dermatologista 
Osmilto Brandão e pela médica dermatologista 
Yara Lemos, convidados da Ampeb para 
prestigiar o evento. De acordo com os 
palestrantes, não existe um padrão ideal de 
beleza e sim um padrão individual de beleza, 
único, onde cada um tem seu jeito de ser e 
seus encantos particulares. 

 “Com o avançar da idade as pessoas pensam 
que irão perder qualidade de vida, mas não é 
verdade. Elas têm condições de envelhecer bem 
e participar ativamente da família e do trabalho, e 
o tratamento de beleza faz parte dessa qualidade 
de vida”, explicou a dermatologista Yara Lemos, 
para quem não se deve deixar de se cuidar nunca, 
afinal hoje, temos a tecnologia e o conhecimento a 
nosso favor. 

 A palestra abordou outros temas como os 
protótipos do que eram considerados belos 
desde a antiguidade até os dias atuais e a 
busca para se encaixar nestes padrões de 
beleza, as técnicas que propõem uma melhora 
na aparência sem ser de forma invasiva, 
resultados dos cuidados com a pele e a 
mudança na expectativa de vida. 

ULTRASHAPE - Também 
uma plataforma de 
última geração com 
tecnologia de Ultrassom 
focado no combate da 
gordura localizada.

FRAXEL 1500 -  Laser 
fracionado de última 
geração indicado 
para o tratamento 
de cicatriz de acne, 
melasmas, estrias, 
rejuvescimento facial 
e rugas. 

ACCENT XL - 
Tecnologia de Rádio-
Frequência indicada 
para o tratamento 
da flacidez facial e 
corporal, tratamento 
da pós-lipo, acne e 
estrias.

HARMONY XL - multi-
plataforma onde existem 
varias tecnologias 
associadas num só aparelho. 
Indicado no tratamento de 
rugas, cicatriz de acne, 
sinaius de envelhecimento, 
pequenos vasos, remoção 
de pelos, skin tightening, 
flacidez, entre outros.

ULTRACONTOUR 
- Tecnologia de 
Ultrassom focado 
indicado na lipo não 
invasiva e drenagem 
linfática, com redução 
em torno de 2cm por 
sessão.

SOPRANO - 
Laser de diodo, 
para a remoção 
de pelos 
indesejáveis.

VELASHAPE -  Aparelho que 
reune 3 tecnologias em um 
só aparelho (Infra vermelho 
+ Rádio Frequência e 
sucção) com excelentes 
resultados no tratamento 
da celulite e redução de 
medidas. 

LIGHT SHEER - Laser 
de diodo consagrado 
no mercado mundial 
em excelência na 
remoção de pêlos 
indesejáveis.

THERMACOOL 
- Aparelho de 
Rádio Frequência 
indicado no 
tratamento da 
flacidez facial 
e linhas de 
contorno.

Av. Tancredo Neves,
nº 1.632, sala 1812 

Salvador Trade Center,
Torre Sul,

Caminho das Árvores.

CLÍNICA
OSMILTO BRANDÃO

3204-5650
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O dermatologista Osmilto Brandão foi um dos palestrantes

Yara Lemos: palestrante
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VISITE STAND COM 5 DECORADOS NA AV. PARALELA, AO LADO DE ALPHAVILLE.

Seu novo jeito de ser feliz.

Venha conhecer as novas condições imperdíveis que o Manhattan preparou para você.

Acesse www.oasempreendimentos.com e fale com nosso corretor on-line.

Até 360 meses* 
para pagar. E só 

depois das chaves.

Até 90% de 
fi nanciamento* do 
seu apartamento.

Uso integral do 
FGTS* ainda na 

planta.
Financiamento* 
ainda na planta.

Incorporação e Construção:Financiamento: Informações:

71 3366.0266
Vendas:

Registro R-01 da matrícula nº 29994 do Ofício do 7º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador/BA. Todas as imagens são ilustrativas. André Pedreira de Freitas Sá CREA: 3909-BA - Ivan Smarcevscki - CREA: 4233D-BA - 
Francisco Alberto Mota Santos - CREA: 3433A-BA. *Conforme regras contratuais e de acordo com o perfi l de cada cliente, nas condições pré-estabelecidas pelo agente fi nanceiro. **Conforme regulamento.

O Manhattan juntou as facilidades da Caixa com 
um presente exclusivo para o associado Ampeb. 

Compre sua unidade com a
oas imóveis e ganhe uma TV LCD** 32”. 
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 A promoção da qualidade de vida dos associados, através da 
prevenção de doenças como a gripe Influenza, é o objetivo da Campanha 
de Vacinação realizada pelo Serviço Social da AMPEB, todos os anos. 
 Em 2008, a ação aconteceu no dia 6 de maio e contou com a 
adesão de aposentados e sócios-contribuintes. No total, 274 doses 
foram administradas. Durante todo o dia, uma equipe do 2º Centro de 
Saúde Ramiro de Azevedo aplicou a vacina contra a Influenza, na sede 
da associação, em Nazaré. Os que aderiram à campanha foram ainda 
recepcionados com um buffet de comidas e bebidas, seguindo um 
cardápio leve, saudável e saboroso, exclusivamente preparado para as 
pessoas que estão na melhor idade.  
 A ação da AMPEB, coordenada pela assistente social Edenilza 
Peltier, abraçou este ano a Campanha Nacional de Vacinação da Pessoa 
Idosa, promovida pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil. O vírus da 
Influenza, também conhecida como gripe, causa infecções no sistema 
respiratório, trazendo complicações graves como a pneumonia, uma das 
grandes responsáveis por internações hospitalares no país, conforme o 
Ministério da Saúde.

Serviços

Campanha 
de Vacinação
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1. Introdução. 2. Conceito. 3. Aplicação 3.1. No âmbito do Direito 
Público, com ênfase no Direito Constitucional. 3.2. No âmbito do 
Direito Privado. 4. Relevância na tutela dos interesses coletivos. 5. 
Conclusão.  

1. Introdução 

É a função social do processo um tema que não é novo mas que 
tem esta conotação, pelo que se observa, em razão de um enfoque 
genérico e que a Carta Política de 1988 instiga a uma atuação 
percuciente (art. 3°). 

Em 1950, ao abrir o Congresso Internacional de Processo Civil, em 
Florença, o magistral processualista italiano Piero Calamandrei 
(1950, p.278), já considerava: “Il peccato più grave della scienza 
processuale di quest´ultimo cinquantennio è stato secondo me 
proprio questo: di aver separato il processo dal suo scopo sociale.”  

Ainda hoje, observa-se o equívoco apontado pelo eminente praxista, 
tocante ao isolamento do processo em relação ao direito material, o 
seu enclausulamento no formalismo dogmático, sem atentar para a 
justiça difundida pela Carta Magna de 1988, propalada pelo Estado 
de Bem-Estar Social (welfare state).

Na esteira do entendimento de Calamandrei e no compasso da 
Carta Republicana vigente, dispõe o Decreto-lei n° 4.657/04.09.42 
(LICCBrasileiro) no seu art. 5°: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá 
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”. 
Sendo de salientar que esta vigente norma constante da LICC é 
aplicada em matéria de direito público, de hermenêutica e de direito 
processual, dentre outras. 

Assim sendo, vê-se que continua o grande equívoco do caminhar 
sobre o hermetismo técnico-jurídico das regras processuais, 
olvidando que o processo, antes de ser um fenômeno jurídico, é um 
fenômeno social, utilizado como um instrumento ou um meio para a 
realização da justiça que, por sua vez, é um valor social.

2. Conceito.

José Carlos Barbosa Moreira (2001, p.43), no Simpósio Internacional 
de Processo Civil e Organização Judiciária, em Coimbra (maio de 
1984), ao discorrer sobre a função social do processo, advertiu 
tratar-se de um conceito “polifacetado”. 

Para sintetizar o conceito do ponto de vista jurídico, o insigne mestre 
deu enfoque a dois ângulos, por ele considerados principais: o da 
igualdade das partes ou, pelo menos, da atenuação das diferenças 
de tratamento em razão da posição econômica, social, cultural, 
classista, étnica, religiosa, ou política. E do asseguramento da 
primazia dos interesses da coletividade sobre aqueles estritamente 
individuais. 

Para o pranteado e brilhante J.J. Calmon de Passos :

processo significa modo de operar, o mesmo se podendo dizer do 
termo procedimento [...].  Função – um atuar a serviço de algo 
que nos ultrapassa.  Função social, conseqüentemente, pode ser 
entendida como o resultado que se pretende obter com determinada 
atividade do homem ou de suas organizações, tendo em vista 
interesses que ultrapassam o do agente. 

No regime democrático, o poder é outorga e ”só se legitima como 
serviço aos homens – função.” (CALMON DE PASSOS, 2002, p.2). 
A vontade é a que decorre da lei, inclusive a autonomia privada 
também é delimitada pela lei.

Nesse passo, tem-se que a função social do processo adquire 
relevância no Estado Democrático de Direito, onde o postulado 
básico é a igualdade de todos os homens, o respeito a lei e o 
afastamento do arbítrio. 

Voltando ao escólio do emérito J. C. Barbosa Moreira, que ao 
conceituar a função social do processo civil moderno, fixou dois 
objetivos principais a serem buscados pelos juristas, vale repisar, a 
igualdade das partes, que é a razão  da função social do processo 
civil e que arrasta outros princípios, como o do acesso à justiça, 
através, por exemplo, do direito à assistência jurídica integral 
e gratuita (art. 5°, inc. LXXIV, CF) e dos Juizados Especiais (art. 
98, inc. I, CF), bem como a otimização do sistema jurídico, com 
vistas a assegurar a primazia dos interesses da coletividade sobre 
aqueles estritamente individuais e, in casu, devendo operar em 
duas vertentes: de lege lata , ou seja, praticando uma hermenêutica 
adequada à sistemática jurídica em vigor e de lege ferenda, isto é, 
apreciação crítica das regras e oferta de sugestões de reforma do 
paradigma vigente. 

De referência a assistência gratuita, a desigualdade é visível 
entre aquele que pode pagar honorários e demais despesas 
processuais, mormente ser patrocinado por advogado competente, 
em contraposição com a parte beneficiária da assistência gratuita, 
levando inclusive em consideração que a integral assistência 
jurídica envolve, até mesmo, consultoria e, na prática, é sabido 
o quanto já é penoso até mesmo a assistência judiciária prevista 
na Lei n° 1.060/50, ainda mais no tocante a assistência jurídica 
integral prevista na CF, situação esta que demanda uma Defensoria 
Pública bem estruturada e remunerada, não obstante o esforço 
empreendido pelos defensores públicos que, geralmente mitigam 
a deficiência e atenuam as desigualdades em relação a parte 
hipossuficiente (pobre) assim, cabendo ao welfare state dotar 
condizentemente a Defensoria, a fim de possibilitar o acesso digno 
à justiça.    

De relação aos Juizados Especiais, merecem ser revistos e também 
melhor estruturados, para o atendimento da finalidade social 
proposta. 

3. Aplicação.

O tema vertente aplica-se através da jurisdição, sem olvidar a 
relevância do atuar das partes, conforme já pincelado em linhas 
anteriores, com ênfase, neste tópico, para o ativismo judiciário (cujo 
princípio será enfrentado no ítem 4 subseqüente). 

Cabe neste capítulo, chamar à atenção sobre os equivalentes 
jurisdicionais, que compreendem a conciliação, a arbitragem, 
a mediação e o termo de ajustamento de conduta, como 
métodos alternativos aos tradicionais, para solução pacífica das 
controvérsias que, justamente porque preservam os vínculos entre 
os interessados, com vistas ao restabelecimento do convívio social, 
realizam uma Justiça justa, livre e fraterna, com respaldo na Carta 
Magna e evitam o assoberbamento e a morosidade da prestação. 

3.1 No âmbito do Direito Público, com ênfase no Direito 
Constitucional.

No direito público, a incidência da função social do processo dá-se 
com tranqüilidade, mesmo porque emana de sua própria essência, 
vez que todo poder, consoante já elucidado linhas atrás, é outorga 
(par. ún., do art. 1°, CF) e só se legitima como serviço aos homens 
– função, portanto o agente público cumpre a vontade da lei, na 
medida de sua competência (atribuição) e nos limites portanto da 
outorga, tudo mais lhe sendo vedado. 

3.2. No âmbito do Direito Privado.

No âmbito do direito privado, passou-se a adotar regras do 
setor público, como por exemplo em relação a função social da 
propriedade (restrições a esse direito, através da imposição de 
ônus, servidões, dever de utilização, perda pela expropriação, etc), 
função social da empresa, do capital, etc, onde flagrantemente se 
encontram restrições, que dantes inexistiam, impostas à liberdade 
de atuar dos agentes privados (regra) em prol dos interesses sociais.

Este novo horizonte paradigmático encontra ressonância na 
descentração dos interesses individuais sobre os sociais, gerado 

pelo iluminismo (liberalismo radical) na cultura ocidental, buscando 
preservar uma melhor convivência social, prescindindo da 
autonomia que fulcrou o liberalismo político e econômico, vez que 
estes desserviram à questão social, resultando no seu afastamento, 
cuja reflexão levou ao pensamento social democrático, o qual enseja 
a função social dos direitos subjetivos públicos ou privados. 

4. Relevância da tutela dos interesses coletivos. 

Este tópico tem estrita ligação com o ativismo judiciário, porquanto 
na prestação da tutela dos interesses coletivos a postura do Poder 
Judiciário não pode ser aquela tradicional, estanque, mas a de 
facilitador do acesso à justiça e do garantismo coletivo, levando o 
juiz a uma pró-atividade, a fim de assegurar a tutela jurisdicional 
coletiva que, por sua vez, reclama processo contemporâneo 
prospectivo. 

Mauro Cappelletti (2007, p.151) chamou este processo coletivo de 
“devido processo social”, o qual se adapta a tutela jurisdicional, sem 
contudo representar o rompimento com as garantias do processo 
individual. 

De referência ao processo coletivo, cale salientar a existência de 
projeto de lei respeitante ao Código de Processo Civil Coletivo, já 
encaminhado ao Congresso no ano de 2007. 

Voltando ao ativismo judiciário que, em termos de tutela coletiva 
é indissociável, com o fito de dar efetividade aos direitos sociais 
previstos no art. 6º, da Carta Política, cabe ressaltar que existem 
diversos precedentes pretorianos relevantes recepcionando a tutela 
coletiva neste caminhar (TJPR, Ap. n° 127.821-5 DJ 16;.09.2002; 
STJ, RESP n° 353.147-DF, DJ 15.10.2002).  

5. Conclusão.

Salta aos olhos que a função social do novo direito processual civil 
está umbilicalmente ligada as novas posturas, tanto das partes, 
quanto do próprio Estado e também do juiz. As partes exigindo o 
cumprimento do ordenamento jurídico, apresentando sugestões de 
reforma; o Estado elaborando as legislações pertinentes, dotando as 
instituições condizentemente e a magistratura deixando de ser um 
mero aplicador da lei e passando a juiz-cidadão, tudo com vistas à 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, respaldados no 
art. 3°, inc. I, da CF. 

A síntese do entendimento é mais do que uma postura, é uma 
atitude de cidadania dos interessados em prol do exercício da função 
social do processo civil moderno, é co-participação.
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Aniversariantes AMPEB

Valéria Magalhaes Pinheiro Oliveira
Rosana Ribeiro Moreira
Patricia Silva Moreira
Anderson Freitas de Cerqueira
Lúcia Helena Pinto Ribeiro
Raimundo Nonato Santana Moinhos
Rodrigo Ramos Cavalcanti Reis
Itanhy Maceió Batista
Paulo Eduardo Garr ido Modesto
Ivana Silva Moreira
Maria Concei ção Silva de Carvalho
Nágila Maria Sales Brito
Pedro Faustino Pondé
Gilberto de Freitas Caribé
Clcero Ornellas
Lucimeire Carval ho Farias
Maria Eugénia Vasconcelos Abreu
Ricardo Régis Dourado
José Cupertino Aguiar Cunha
Carlos Eduardo lima Passos da Silva
Avani Bulhões de Carva lho
Luciana Machado dos Santos Maia
Antonio Pacheco de Menezes Filho
Luciano Santana Borges
Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo
Luis Claudio Cunha Nogueira
Mário da Silva Pichani
Aracy Dias da Silva
Antonio liarino Mesquita Filho
Adivaldo Guimarães Cidade
Soraya Meira Chaves
Verena li ma de Oliveira Leal
Luciana Epinheira da Costa Khoury
Adalto Araújo Silva Júnior
André Garcia de Jesus
Raimundo de Oliveira Martins
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Meira
Márcia Rabelo Sandes
Lais Teles Ferreira
Zelita Rodriges C. dos Santos
Carolina Cunha da Hora Santana
Carlos Robson Oliveira Leão
Thaianna Rusciolelli Souza
Patricia Alves Martins
Antonio Mauricio Soares Magnavita
Virglnia de Alcântara Alves Silva
Suzilene Maria Ribeiro Sousa
Maria Auxiliadora C. Lobo Kraychette
Franklin Ourives Dias da Silva
Cecilia Pondê Luzdo Nascimento
Vilmara Monteiro de A. Teixeira
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ALA MOANA SURF WEAR 
Moda Praia – 15% de desconto na 
compra de produtos aos associados e 
dependentes da AMPEB.
Praça Dorival Caymmi, nº 7, loja 04 – 
Itapuã. Salvador
Tel:. 3286-9600 ( Manuel)

CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO
Os associados da AMPEB, terão direito ao 
desconto de 10% sobre a tarifa do rodízio 
que é válido todos os dias no almoço/
jantar. (tarifa rodízio R$ 73,00). Praça 
Colombo, nº 04 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3555-9292  
www.fogodechão.com.br

CULTURA  INGLESA
Cursos: Júnior Especial, Teens, Basic, 
Developing Four Skills, Developing 
Listening & Speaking, Cultura Express, 
Aulas one-to-one, Cursos intensive 
de ferias. Desconto 10%. Contato: Ana 
Paula. Rua Mato Grosso, nº 481 – Pituba. 
Tel.: 3248-0255/ fax: 3205-6157. 

DERMAGE 
20% de desconto em manipulação de 
fórmulas. 
Av ACM, 1228, Shopping Cidade.
Tel: 3359-8686.

DRA. MÁRCIA MÔNICA FERREIRA – 
Nutricionista 
Acompanhamento nutricional: Obesidade, 
Hipertensão, Magreza, Colesterol elevado, 
Gastrite, entre outras patologias  que 
envolvem a alimentação. Av. Juracy 
Magalhães Júnior, nº 2490 Centro Médico 
Salvador, sala 503 – Rio Vermelho, Salvador.
Tel:. 3245-8415/8887-7924

DRA. ANA PAULA REZENDE – 
Psicóloga 
Programa terapêutico: Depressão, 
Transtornos alimentares (Bulimia, Anorexia 
e Compulsão alimentares),Transtornos 
da ansiedade e depressão, Transtorno do 
pânico, Transtorno de ansiedade social, 
Transtorno de ansiedade generalizada, 
Transtorno obsessivo-compulsivo, Fobia 
específicas, Terapia de casal.
Av. Juracy Magalhães Júnior, nº 2490- 
Centro Médico Salvador, sala 503 – 
Rio Vermelho – Salvador
Tel:. 3245-8415/3351-9502/ 
        9965-4725

DONNA CALÇADOS
Desconto de 10% nos produtos da loja , 
não é válido o desconto nas promoções. 
Av. Antonio Carlos Magalães, 1298, 
Shopping Cidade.
Av. Tancredo Neves, 2915, Shopping 
Salvador – Contato Livia
Tel: 3351-0667 

EBATECA  IMBUÍ
Desconto de 10%. Contato: Gleide ou 
Cecília. Rua Casimiro Quiroga,lj 01, 
Centro Comercial Imbuí
Tel: (71)3461-2716

EBEC – ESCOLA BAHIANA DE 
EXPANSÃO CULTURAL LTDA 
10% de desconto cursos regulares 
ou intensivos (exceto em horários 
promocionais) Contato: Leila Suartez
Canela – Tel.: 3328.7399  
Pituba – Tel.: 3240.4743

FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA
Desconto de 10% sobre o valor da 
mensalidade do curso de Pós-
graduação escolhido. Contato: Andréa. 
Rua da Paz, S/N, sala 50, 2º andar – Graça. 
Tel.: (71) 3245-5002

FACULDADE DA CIDADE DO SALVADOR 
Os conveniados possuem descontos em 
toda Rede FTC (Presencial e EAD) que 
variam de 10 a 20%.
Email: convenios.redeftc@ftc.br  
Pessoa de contato: Amanda Costa 
Praça da Inglaterra, nº 2, Comércio, 
Salvador-BA. CEP 40.015-140 
Tel.: (71) 3254 6000/(71) 3281-8199 / 9622-9070 

FTC – FACULDADE DE TECNOLOGIA 
E CIÊNCIAS 
Salvador, Feira de Santana, Itabuna, 
Jequié, Vitória da Conquista
Os conveniados possuem descontos em 
toda Rede FTC (Presencial e EAD) que 
variam de 10 a 20%.
Email: convenios.redeftc@ftc.br   
Pessoa de contato: Amanda Costa
Tels.: (71) 3281-8199 / 9622-9070 
 
FTC -  PÓS FLEX
100% A distância + avaliação 
presencial. Contato: Diogo Bacellar – 
Email:dmbacellar@ead.ftc.br
Tel: 3281-8285 
www.posondeeuestiver.com.br 
 
FRANCESCA ROMANA DIANA
Bijuterias e Acessórios
10% de desconto.
Shopping Barra – (71) 3267-3166
Shopping Iguatemi – (71) 3450-1337

HOTEL RIO ACARAI
Praça Dr. Francisco Xavier Borges, s/n, 
Camamu - BA
Tels: (73) 3255-2315/3255-2334, 
contato Deroaldo

ANDREIA MINELLI BRITO - 
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Av. Anita Garibaldi, Edf. Prof. Fernando 
Filgueira, 147, sl 1208
Tel: 8201-7328

MY SECRET – Moda Intima 
10% em todos os produtos de lingerie 
e roupa de dormir, (marcas como 
Nu. Luxe, Verve, Fruit de La Passion, 
Corpo e Arte e Miss Victória). Shopping 
Apipema Center loja 01.
Tel.: (71)3332-3284 – Contato: Candice  
 
QUALITY LAVANDERIA
10% de desconto sobre o valor da 
tabela inclusive em promoções. Av. 
Santa Luzia, 1003 – Horto Florestal. 
Tel: 3357-0488 

SANDRA MAGALHÃES NOIVAS E 
FESTAS
10% de desconto sobre o valor da 
mercadoria (venda ou aluguel).Rua 
Ilhéus, nº 225, Rio Vermelho
Tel: 3334-0457

SEIME 
Desconto a partir do dia 5/05/09 
em todas as vacinas de 8% ( oito 
por cento). Exceto para HPV .Para 
atendimento domiciliado, a taxa de 
deslocamento não terá desconto. 
AV. ACM n 585, Complexo Odonto- 
Médico Itaigara, Edf. Louis Pasteur, 
sala 1001/1003 - Itaigara.
Tel.: 3352-8233 

SPA SALUTE BAHIA 
10% de desconto nos serviços, 
Contato: Zara Bastos
Tel: 3671-2695

SKILL
Curso de Idiomas: Inglês, Espanhol, 
Francês, Italiano, Alemão, Japonês, 
Chinês. 45% de desconto para curso 
regular e flex e 20% para cursos 
especiais (VIP, SPECIAL e MASTER). Unidades: 
Pituba, Barra e Praia do Flamengo. 
www.skill.com.br • Tel: 3240-2255

PRATO LEVE
Refeições balanceadas e congeladas, 
são kits com baixas ou altas calorias 
aos clientes que desejam perder 
ou ganhar peso, 10% de desconto 
em todas as compras. Entrega em 
domicílio (Salvador, Lauro de Freitas e 
Feira de Santana). Direção Amélia Duarte. 
www.pratoleve.com.br • Tel: 3315-6250

DRA. PRISCILA DE SOUZA BRITO - 
Psicóloga
Psicoterapeuta Individual, Conjugal e 
Familiar. 
Valor da Consulta R$ 50,00.
Tel: (71)9963-5919/8152-0493 
e-mail: priscila.psicologia@gmail.com

PIQUET BLINDAGENS DE AUTOMÓVEIS
10% de desconto sobre o valor da 
tabela. Contato: Cristiano Freire Santos
Tel: (71)9198-3332/3285-7130
e-mail: freiremp@hotmail.com

FIOLASER
10% de desconto sobre todos os 
serviços da tabela vigente, exceto em 
promoções. (desconto não cumulativo). 
Rua Bahia Edf. Special Center, 
loja 01- Pituba.
Tel: 3346-5591

HOTEL TROPICAL DA BAHIA
40% de desconto sobre a tarifa balcão. 
Av. Sete de Setembro, 1537- Salvador/BA

Reservas:
reservas.bahia@tropicalhotel.com.br

Tel:2105-2203/2105-2034. 

SPEED CAR CENTRO AUTOMOTIVO
15%  de desconto sobre o valor 
apresentado na hora do orçamento.
Av. Centenário nº 1007
Contato: Walter
Tels: 3494-1254

Convênios
AMPEB

Novos
Agosto

Luiz Henrique de Castro Marques

Viviane Chiacchio Pereira Carneiro

Mariana Pacheco de Figueiredo

Oscar Araújo da Silva

Pavlova Maria G. Cabral

Renata Costa Bandeira Lopes

Alvina Cardoso Faskomy

Kristiany Travessa R. Lima de Abreu

Francisca Cilene de Morais

Oscar Ricardo de Andrade Nóbrega

Grace Inaura da Anunciação Melo

Edna Andrade Teixeira da Silva

Edward Cabral Costa

Aidil Silva Conceição

Ricardo Menezes Souza

Adilson de Oliveira

Itana Santos Araújo Viana

Cybele Santos Alme ida

Maryjane Auxliadora A. C. Cout inho

Patrick Pires da Costa

Mary Almeida Brito

Maria Ursula Lemos Santiago

Danilo Monteiro de Ara újo Oliveira

Fernanda Presgrave da Silva

Benedito Mamédio Tor res Martins

Aurimar Silva

Francisco José Pitanga Bastos

Ricardo de Assis Andrade

Elna Leite Ávila Rosa

Anselmo Lima Pereira

Theresa Cristina Pinto Rebouças

Edith Souza Estrela

Carla Andrade Barreto

Márcia Regina Ribeiro Teixeira

Nayara Valtércia Gonçalves Barreto

Yuri Lopes de Mello

Heliete Rodrigues Viana

Regina Helena.Ramos Reis

Ana Carla Fonseca Lago Neves

Adaucto Gonçalves de S. Brasil

Daniel de Souza Oliveira Neto

Lourival Miranda de Almeida Júnior

Samira Jorge Medeiros

Fábio Ribeiro Velloso

Edvaldo Bispo Gomes Filho
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Veja relação
completa de nossos 

convênios na 
próxima edição da

revista
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• Aloysio Alves Pereira - promotor de Justiça aposentado e associado
• Álvaro Ferreira Villas Boas - genitor do promotor de Justiça e associado Antônio Ferreira Villas Boas
• Antônia Silva de Amorim - genitora do promotor de Justiça e associado Gilberto Costa de Amorim Júnior
• Antônio Lima – genitor da promotora de Justiça Karyne Simara Macedo
• Azor de Souza Trindade - procurador de Justiça aposentado e associado
• Eugênio de Souza Brandão – procurador de Justiça aposentado e associado
• Francisco Viana de Mello - genitor da promotora de Justiça e associada    Rita de Cássia Medeiros Viana de Mello
• José Joaquim Calmon de Passos - procurador de Justiça aposentado e associado
• Lindalva de Andrade Brito - genitora da promotora de Justiça Nidalva de Andrade Brito Oliveira
• Luiz da Silveira Matos - genitor da promotora de Justiça e Lívia de Carvalho da Silveira Matos
• Maria Helena Duarte - genitora da promotora de Justiça  Jaqueline Duarte
• Pedro Narciso Carvalho - genitor da promotora de Justiça e associada Ítala Suzana Carvalho Luz.
• Azor de Souza Trindade  - procurador de Justiça aposentado e associado, ocorrido na última quarta-feira dia 13/05/2009.
• Neusa Góes Marques de Souza - esposa do procurador de Justiça aposentado e associado Talma Marques de Souza.

Fa
le

ci
m
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s

• A Ampeb registra e lamenta também o falecimento da funcionária Marlene da Hora 
Santos, que desde 1997 atuava no setor de serviços gerais da nossa associação. 

Notas
Ampeb prestigia servidor homenageado

LANÇAMENTO I

Nova desembargadora do TJ/BA

LANÇAMENTO II

Promotor recebe Título 
de Cidadão Euclidense 

A presidente da Ampeb, Norma Cavalcanti, prestigiou o servidor José Ramos Correia Nascimento, 
o mais antigo em atividade no MP, na homenagem que ele recebeu após completar 50 anos de 
trabalho na instituição. A honraria foi concedida através de uma placa condecorativa entregue 
pela procuradora de Justiça Nágila Brito, em 16 de abril, dias depois de Nascimento completar 
cinco décadas de serviço. Admitido no MP em 09 de abril de 1959, o decano ocupa o cargo de 
assistente técnico administrativo lotado no Apoio à 2ª Instância. 

O ano de 2008 foi profícuo para a literatura jurídica. No mês de 
outubro, a AMPEB abriu as portas de sua sede para o lançamento 
do livro de poesias “Caminhando”, do procurador de Justiça 
Adalberto Dórea. Todo o valor arrecadado no evento foi doado ao 
NACCI - Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil. 

Indicada pelo governador Jaques Wagner, a procuradora de Justiça Maria Marta Karaoglan Martins 
Abreu é a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ela vai ocupar o quinto lugar 
reservado constitucionalmente ao Ministério Público no TJ, após a aposentadoria do desembargador 
Eduardo Jorge Magalhães, no ano passado. Marta Karaoglan compôs a lista tríplice do Ministério 
Público – da qual faziam parte os procuradores de Justiça José Cupertino e Nágila Brito – escolhidos em 
sessão administrativa do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, no dia 8 de maio, com a participação da 
presidente do TJ, Silvia Zarif, e do procurador-geral de Justiça, Lidivaldo Britto.

Já o procurador de Justiça Rômulo de Andrade Moreira lançou a 
atualização de dois de seus livros – “Curso Temático de Direito 
Processual Penal” e “Juizados Especiais Criminais”, além do mais 
novo, “A Lei Maria da Penha”, em co-autoria com o promotor de Justiça 
de Santa Catarina Isaac Sabbá Guimarãres. 

Contando com a participação de familiares, amigos, autoridades e a comunidade do município de 
Euclídes da Cunha, o promotor de Justiça Antônio Luciano Silva Assis recebeu, no dia 7 de maio, o Titulo 
de Cidadão Euclidense, em solenidade realizada no Plenário da Câmara Municipal da cidade. A sessão, 
realizada através do projeto de resolução de autoria do vereador Hilton de Abreu Celestino e conduzida 
pela presidente da Câmara de Vereadores, Romilda Lisboa Costa, homenageou o promotor pelos serviços 
prestados na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Euclides da Cunha, no período de sete anos. 

Sociais
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Amor que 
transcende 

o tempo
Não há tempo para o amor. Principalmente quando envolve 

a concretização do sonho que vem da pessoa amada. Foi 
o que mostrou o promotor de Justiça aposentado Arestides 

Alves, 95 anos, quando levou para o altar a noiva, Carmelita 
Barreto Tavares, 68 anos, no mês de maio, na capela de Nossa 

Senhora das Vitórias (Pupileira), em Nazaré. O casamento foi 
um desejo da mãe da noiva, e o matrimônio, recebido pelos 

dois, reafirmou a vontade da união eterna. A cerimônia foi 
concorrida, tida como um exemplo para os presentes. A Ampeb 

prestigiou o momento – único nos dias de hoje.

 A turma que ingressou no MP em 1991 comemorou os 

18 anos de instituição no último mês de junho, no Espaço 

Cidadania, na sede do MP, em Nazaré. O momento ápice 

foi o culto ecumênico que contou com a participação 

de representantes das igrejas evangélica, católica, do 

espiritismo e candomblé. Na presença de amigos e 

familiares, os decanos ainda blindaram os festejos com 

um coquetel. A diretoria da Ampeb prestigiou o evento, 

presenteando a festa com flores.

 O excelentíssimo procurador de Justiça, secretário 
de Justiça, professor de processo civil na UFBA, 
advogado, mestre e doutor Calmon de Passos 
desencarnou. A passagem para outra vida fez-se ao 
completar 82 anos de idade e estar preparado para 
mais uma brilhante palestra que aconteceria, naquele 
dia, em Porto Alegre-RS, onde se congregam os mais 
capazes juristas. 
 Conheci o professor Calmon quando me preparava 
para ingressar na UFBA. O encontro foi no “Pau da 
Bandeira”, na Rua Chile. Lá estavam meu pai, meu 
tio Herdival, José Viana Brim, todos promotores de 
justiça eméritos. O único sobrevivente é Herdival, 
com excelente saúde física e mental, conteste dos 
inteligentes. Iria reencontrá-lo após o golpe militar que 
seqüestrou, torturou e matou milhares de subversivos, 
alguns nem tanto, porque ainda no ventre materno.
 O Dr. Calmon estava proferindo aula a alunos 
da quarta série da UFBA. Colegas de outras 
turmas pretenderam impedi-lo. Fez-se um grupo 
de subversivos na porta da sala. O mestre Calmon 
abriu a porta e começou um discurso de defesa. Não 
conseguiu concluí-lo. A turma contra a ditadura queria 

impedi-lo, à força. Então, coloquei-me em frente do 
mestre e lhes disse quem era aquele homem. Houve 
um silêncio. E Dr. Calmon voltou à sala de aula. 
Minutos depois saía, acompanhado de Fernando 
Tourinho Neto, Wellington Pontes, Nelson Leal, Clarisse 
Haddad, José Luiz de Oliveira, Leonor Salgado, 
Cibele, Onelice, todos – e outros – que mais tarde 
ingressariam no Ministério Público baiano. 
 Calmon de Passos e Arx Tourinho não sentavam 
à mesma mesa. Eram discussões sem fim no 
campo das idéias. Ambos juristas nacionalmente 
reconhecidos, estão hoje na outra vida, com certeza, 
como bons amigos. Arx partiu sem saber a causa da 
figadal inimizade. O procurador de Justiça Calmon 
preferiu guardar segredo, mesmo após o passamento 
do subprocurador geral da República, Arx Tourinho. 
Famosa ficou, pela objetividade e coragem, esta frase 
do advogado Calmon de Passos: “Deixo de advogar 
para não ter que chamar certos magistrados de 
excelência”. Deus o tenha, em paz!

Armando Tourinho Júnior
Procurador de Justiça aposentado e advogado

Comemorações pelosHomenagem a
Calmon de Passos anos18

D E   M P

DR. ARMANDO TOURINHO
Assessoria Jurídica

Sociais

Av. Centenário, 2883-Edf. Vitória Center - sala 901
Chame-Chame. CEP-40155-150 - Salvador - BA (71) 3332-9320
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 Penso que ao menos concordaremos nisso: José 
Joaquim Calmon de Passos foi múltiplo e inesquecível. 
Cada um dos amigos que dele falou ressaltou um 
aspecto de sua personalidade e de sua contribuição, 
sem ocultar que Calmon foi jurista, membro e líder 
do Ministério Público, advogado e “batonnier” dos 
advogados, professor, secretário de estado, chefe 
de família e escritor. Calmon foi uma personalidade 
complexa e plural, que não se descreve a partir da 
recordação isolada de cada um de nós. É mais do 
que isso, mas a nossa recordação, parcial e precária, 
é a única que podemos assumir de forma autêntica. 
Recordá-lo, conquanto exercício doloroso neste 
momento, é a convocação que nos fazem. Recordar, 
como se sabe, do latim re-cordis, é literalmente tornar a 
passar pelo coração. 

 Não costumo ler as minhas intervenções. Mas, 
amigo de Calmon há vinte anos, desde que os nossos 
caminhos se cruzaram em 88, tenho encontrado grande 
dificuldade em falar sobre ele sem o apoio de um texto 
escrito. A sua ausência ainda me causa dor e surpresa. 
Preferia ficar em silêncio, ruminando a saudade de 
suas palavras amigas, lembrando as suas anedotas e 
lições, mas também não quero deixar de registrar fatos 
e reflexões que presenciei. Por ser escrita, farei uma 
intervenção breve e direta, contendo assim a emoção 
inevitável de falar sobre a sua ausência. 
José Joaquim Calmon de Passos faleceu nos primeiros 
minutos do último dia 18 de outubro, com oitenta e oito 
anos, praticamente um dia após proferir a sua última 
conferência. 
 
 Na noite dessa última conferência, Calmon foi 
aplaudido de pé ao fim da exposição. Ele empolgara o 
auditório, exibindo o vigor intelectual e a liberdade de 
ser e dizer que conquistara com a maturidade. Era um 
expositor único, inigualável na capacidade de seduzir a 
audiência, de fazer rir e chorar em uma breve sucessão 
de segundos. Crítico feroz, desconcertante, empregava 
argumentos incisivos, com o objetivo de provocar o 
interlocutor a reagir e a celebrar com ele as liturgias 
do pensamento. Calmon amava a polêmica, desde que 
realizada de forma livre e fundamentada, sem pose, 
sem formalismos e sem reservas de conveniência. 
Despedimo-nos dialogando no longo trajeto até a sua 
casa, trocando idéias sobre o direito e o país, sem a 
consciência de que essa seria a nossa última conversa.

 Nas primeiras horas da manhã do sábado, dia 
18, recebi a notícia do seu falecimento por infarto do 
miocárdio. Berta, sua filha, ligara para avisar do óbito 
do meu mestre e amigo de tantos anos, pedindo-me 
que avisasse autoridades e amigos, pois o enterro 
ocorreria na tarde do mesmo dia e a família não 
mantinha contato com a comunidade jurídica. Não 
conseguia acreditar. Fiquei perplexo e incrédulo. Há 
mais de dez anos ouvia Calmon falar que era candidato 

a defunto, iminente candidato, mas de tanto ouvir já 
me acostumara com a idéia de que essa seria uma 
realidade ainda distante. Cancelei imediatamente 
a conferência que faria na mesma manhã e iniciei 
o contato dos amigos. Calmon foi enterrado com 
dignidade, mas de forma simples, como gostaria, 
cercado por todos os seus filhos (Berta, Eridan e 
Emerson) e por familiares, admiradores, amigos e 
autoridades em grande número. A sua esposa querida, 
dona Elisa, foi poupada, por encontrar-se enferma e 
fragilizada. 

 Calmon de Passos não era doutor ou mestre, mas 
foi um dos maiores juristas deste país. Nasceu em 
Salvador, em 16 de maio de 1920. Passou a infância 
e a adolescência na cidade, de modo confortável, 
filho de uma família de classe média alta, como ele 
mesmo afirmou em depoimento gravado sobre a sua 
vida, com uma hora de duração, disponível no site 
www.direitodoestado.com.br (Projeto Depoimentos 
Magistrais). Mas aos 13 anos perdeu seu pai e aos 14 
sua mãe, passando por graves dificuldades financeiras, 
tendo respondido inclusive pelo sustento e criação dos 
seus irmãos. 
Para sobreviver, deixou os estudos aos 14 anos, 
trabalhando como entregador de mercadorias no 
comércio e balconista. 

 Aos 16 anos tentou voltar a estudar. Conseguiu vaga 
para o Colégio da Bahia, após apelar para Isaías Alves, 
então Secretário de Educação do Estado. O depoimento 
de Calmon, de suas dificuldades e de sua vontade de 
estudar, comovera o secretário, que lhe assegurara 
vaga para continuar os estudos. Concluído o secundário, 
migrou com toda a família para Alagoas, para o povoado 
de São José da Laje, onde familiares o aguardavam. 
Recife era a capital mais próxima de São José da Laje, 
razão pela qual fez o seu curso de bacharelado em 
direito na Universidade Federal de Pernambuco. Neste 
período conhece e rapidamente contrai núpcias com 
Dona Elisa, então com 19 anos, companheira que o 
apoiará por mais de sessenta e nove anos e a quem 
ele dedicava o mais sincero amor. Concluiu o curso de 
direito em 1946. 

 Formado, casado, retornou a Salvador, onde prestou 
concurso para promotor público em 1948, sendo lotado 
no município de Remanso. A partir daí, desenvolveu 
uma vitoriosa trajetória como jurista, professor, escritor 
e consultor. Foi professor emérito da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), livre docente da Faculdade de 
Ciências Econômicas, catedrático de Processo Civil da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 
fundador do Centro de Cultura Jurídica da Bahia (CCJB), 
Procurador Geral de Justiça do Estado, presidente 
da Ordem dos Advogados da Bahia e membro da 
Academia de Letras Jurídicas da Bahia e do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da 

República. 

 Publicou inúmeras obras, entre as quais 
destacamos: Comentários ao Código de Processo 
Civil, vol.3 (até a 9ª Ed.), A ação no direito processual 
civil brasileiro, Da Jurisdição, Esboço de Uma Teoria 
das Nulidades Aplicadas às Nulidades Processuais, 
Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção 
e habeas data, Inovações no Código de Processo Civil, 
além de Direito, Poder, Justiça e Processo: julgando os 
que nos julgam.

 Calmon declarava que sempre desejara cursar 
direito. Considerava-se uma pessoa com muita 
imaginação, com carisma para envolver auditórios 
e pessoas. Gostava de contar histórias. Chegou a 
escrever uma novela de ficção científica. A vida toda 
trabalhou. Sempre foi um autodidata. Esteve sete anos 
no interior, como Promotor, e aproveitou esse tempo 
para estudar solitariamente. Revelava dificuldade em 
trabalhar em equipe. Gostava de trabalhar com poucos 
autores e ler seguidamente os grandes autores: Pontes 
de Miranda, Calamandrei, Lopes da Costa, Chiovenda, 
ruminando e reciclando o pensamento desses mestres 
com o seu próprio pensar. 
 Não fazia tampouco discurso erudito. Usava 
experiências do cotidiano e a linguagem coloquial para 
manter unido o direito e a vida. Procurou sempre dar 
um sentido pragmático ao direito. Foi também filho 
dedicado de mãe religiosa (era o filho mais velho, dos 
cinco filhos do casal). Durante muito tempo manteve a 
promessa que fez no leito de morte de sua mãe de não 
falar mal dos padres. 

 Como professor universitário foi, inicialmente, formal 
e rigoroso. Depois aprendeu a tratar os seus alunos 
como iguais. Como professor, inicialmente foi aceito por 
seus pares, mas quando se aproximou dos alunos, foi 
se afastando dos colegas de ofício.

 Não pretendia, em princípio, ensinar processo civil. 
Mas Rogério de Faria, catedrático da matéria, era o 
primeiro mestre a se aposentar. Casou com a disciplina 
por interesse, como ele conta em seus depoimento, 
mas se apaixonou, revolucionando o ensino do processo 
na Faculdade de Direito da Bahia, pois a abordagem 
tradicional era praxista e sem consistência dogmática. 
Foi um divisor de águas. 

 Mas nunca gostou de ser exclusivamente dogmático. 
Sempre estimulou o estudo dos fundamentos do 
direito. Nos últimos anos, frisava constantemente 
os fundamentos políticos, sociais e econômicos 
das normas vigentes. Não desprezava a dogmática. 
Considerava que a dogmática civilizava o pensamento 
dos juristas e restringia o arbítrio, evitando a cegueira 
das emoções e o impressionismo. Mas reclamava 
uma percepção mais consciente da base política do 
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direito, combatendo o que ele denominava romantismo 
pernicioso dos juristas. 

 Para ele, os juristas após a CF 88 venderam ao 
país a ilusão de que os problemas nacionais seriam 
resolvidos pelo direito ou com reformas da legislação, 
sendo os magistrados os redentores e artífices da 
emancipação. Para ele o discurso sobre o direito como 
via de emancipação era um discurso criminoso, pois 
afastava o povo da arena política, a única via real de 
conquista de liberdade. 

 Calmon afirmou diversas vezes que a CF de 1988 
foi uma vitória da elite brasileira, pois assegurava 
apenas formalmente o paraíso na terra, enviando 
uma mensagem perversa de desmobilização para o 
povo brasileiro: vocês não precisam lutar por qualquer 
direito, pois todos já estão assegurados na Constituição 
e o acesso ao judiciário estará facilitado. Tudo o poder 
judiciário pode. Logo, não pode nada, imerso em sua 
impotência, o que somente eleva o descrédito do próprio 
judiciário. 

 Para Calmon era imperioso recuperar a função 
específica do direito, como instrumento assegurador 
da liberdade conquistada na arena política. Quem deve 
dizer o espaço de liberdade da sociedade é a própria 
sociedade, politicamente. 
Para o mestre, o direito não emancipa; somente a 
mobilização política o faz. O direito tem outra função: 
estabilizar o pacto de convivência entre dominante e 
dominado, garantindo nitidez aos limites transigidos 
pelo dominador para viabilizar a convivência com o 
dominado. O papel do direito é semelhante ao de um 
soldado que luta nas trincheiras, cuja função é a de 
consolidar as fronteiras do que já foi conquistado. 
O compromisso do jurista deve ser o de  assegurar 
o dominado que não será vítima de uma dominação 
ilegítima. O direito não assegura a liberdade que se 
quer, mas a liberdade que se conquistou politicamente. 
Calmon não era um homem sereno em público. Era 
amigo da polêmica. Talvez, porque, como Bobbio, 
considerasse que a serenidade é a “mais impolítica das 
virtudes” (Bobbio, Elogio da Serenidade, 2002). Como 
pretendia adotar um discurso mobilizador, recusava a 
serenidade, que sempre foi o padrão de comportamento 
esperado do acadêmico. 

 Calmon tinha notórios acessos de ira, santa ira, 
fundada no inconformismo com as mazelas sociais.  
Muitos tinham medo de conversar com ele, com receio 
de receber uma descompostura. Na verdade, no trato 
pessoal, Calmon sempre foi tolerante, condescendente, 
amigo de seus alunos, sempre os recebendo após a 
aula para solução de problemas práticos que retiravam 
da lida profissional. Irritava-se, é verdade, com os 
medíocres, especialmente os que posavam de doutores, 
arrogantes, escondendo em frases pomposas ou 
obscuras a própria ignorância. Quantas vezes ao meu 
lado, ouvindo algum palestrante, falava quase para 
ser ouvido, como se conversasse ao meu ouvido: que 
imbecíl! Eu ficava corado, mas respeitava o mestre. 

 Calmon gostava de ser visto como realista. Nunca 
um idealista. Gostava de ter os pés no chão e na 
história. Para Calmon os juristas precisam ser realistas, 
o que ele traduzia como a necessidade de procurar 
as raízes do direito nas bases sociais, econômicas 

e políticas da sociedade, não em idéias puras ou 
importadas de contextos sociais distantes. Para ele, 
o realismo é uma orientação de pensamento que 
adota como postulado a impossibilidade de algo ser 
ontologicamente lícito ou ilícito. 

 Para Calmon, o conteúdo do direito é sempre político. 
O direito corporifica um sistema de dominação e 
institucionaliza sanções no interesse da concretização 
de um dado modelo político. É sempre uma visão 
de justiça parcial, vinculada a um projeto com base 
econômica concreta e política determinada. 

 Calmon gostava de fazer ironia, de ser cômico e 
caricato, para provocar o outro ou desarmá-lo da pura 
argumentação lógica. A ironia era nele uma arma de 
mobilização, não um divertimento. Para alguns, a ironia 
e a crítica feroz que ele vocalizava traduzia pessimismo. 
Mas Calmon não era pessimista nem melancólico. O 
seu discurso de provocação e crítica não convocava à 
passividade, mas exatamente o contrário. 
Calmon se dizia um velho terminal, um velho professor 
no final da vida, despreocupado de seu futuro e de seu 
passado, capaz por isso de assumir a ousadia libertária 
das crianças, que vivem apenas o tempo presente, 
sempre precário e efêmero.  Com a coragem e a 
desinibição das crianças, mas com a ira e a consciência 
dos que já viveram, ele poderia dizer o que muita gente 
sabe e vive, mas não tem coragem de afirmar em 
público, com receio de ser incompreendido. 
Calmon era cronologicamente um octogenário, mas 
psicologicamente era um entusiasmado, um agitador, 
um jovem, sensível e amigo dos amigos.

 No discurso em que me recebeu na Academia de 
Letras Jurídicas da Bahia, Calmon iniciou a sua fala 
com um hino à amizade. O texto está publicado, em livro 
que fizemos juntos (http://academiadeletrasjuridicas.
blogspot.com/search/label/Discurso ), mas eu 
me permito ler apenas o trecho inicial como uma 
homenagem final ao mestre e a todos os seus amigos 
que participam desta sessão: 

“A vida é curiosa. Um caminhar que não sabemos por 
onde será nem quanto durará. E, em nossa caminhada, 
nunca estamos sós. Há sempre companheiros de 
viagem. Alguns, por toda a vida; outros, ocasionais. E 
ambos se colocam ao nosso lado ou porque tentamos 
acompanhá-los, ou porque simplesmente passamos 
por eles ou eles passaram por nós. Companhias 
transitórias, algumas palavras, frágil interação, tão 
estranhas para nós quanto a roupa que trocamos 
inúmeras vezes em nossa vida. Outras, ao contrário, 
quase que se tornam afetivamente xifópagas, ficamos 
presas a elas e tão prazerosamente que jamais 
pensamos em nos submeter à delicada cirurgia de 
nossa separação. Nem ela é necessária, porque não nos 
fazemos um biologicamente, mas nossa unidade é fruto 
de vínculos que submetem afetivamente e nos deixam 
livres física e intelectualmente. 
Eu posso dizer que sou uma pessoa afortunada, desse 
ponto de vista. Minha vida é rica de vínculos com 
pessoas às quais me uni e das quais jamais pretendi 
nem pretendo me libertar. Desde aqueles que me deram 
a vida até aquela que escolhi para com ela perpetuar a 
vida, somando a isso os muitos que foram, são e serão, 
assim espero, meus amigos. 
Preciso deles como preciso de oxigênio para sobreviver. 

Há uma ressalva, entretanto. Sou uma pessoa 
desabrida, sem capacidade de conter meus ímpetos, 
meus sentimentos e minhas paixões, por isso mesmo 
incapaz de conviver com quem quer que seja que de 
mim exija reserva, cuidado e cautela. Quando isso não 
é possível, simplesmente ponho à margem quem não 
consigo ver num espelho cristalino, ou simplesmente 
sepulto em meu cemitério particular os que preciso 
esquecer que existem ou já existiram.” 

Calmon de Passos era este homem apaixonado pela 
vida, pelo direito, pela família e pelos amigos, com 
quem tive a honra de estudar, conviver e trabalhar. 
Fundamos juntos o Centro de Cultura Jurídica da Bahia. 
Trabalhamos em mais de uma comissão de elaboração 
legislativa do Governo Federal, preparando projetos que 
depois se transformaram em leis. 

 Escrevemos textos comuns e programamos 
iniciativas culturais com um respeito, uma confiança 
mútua e um carinho sincero incomuns nos dias atuais. 
Regamos a flor da amizade, que um texto apócrifo 
traduziu de forma simples, nos seguintes termos: 

A Flor da Amizade

Era uma vez uma flor que nasceu no meio das pedras.
Ninguém sabe como, conseguiu crescer

e ser um sinal de vida no meio de
tanta tristeza.

Passou uma jovem e ficou admirada com a flor.
Logo pensou em Deus. Cortou a flor e a levou para a 

Igreja.
Mas após uma semana a flor tinha morrido.

Passou um homem, viu a flor, pensou em Deus,
agradeceu e a deixou ali;

não quis cortá-la para não matá-la.
Mas dias depois veio uma tempestade e a flor morreu...

Passou uma criança
e achou que aquela flor era parecida com ela:

Bonita, mas sozinha. Decidiu voltar todos os dias.
Um dia regou, outro dia podou,

depois fez um canteiro, colocou adubo...
Um mês depois, lá onde tinha só pedras e uma flor,

havia um jardim!
Assim se cultiva uma amizade...

Agradeço a atenção e a presença de todos. Muito 
obrigado. (Salvador, 13/11/2008). 
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1 Sessão em homenagem a J. J. Calmon de Passos promovida pelo Diretório 

Acadêmico Rui Barbosa e pelo CEPEJ, UFBA,13.11.2008.
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 Data de 26 de junho de 1534 a carta de doação da 
Capitania de Ilhéus em favor de Jorge de Figueiredo 
Correia. Por razões desconhecidas, o donatário nunca 
apareceu para comandar a sua capitania, confiando a 
tarefa ao fidalgo espanhol Francisco Romero, tendo este 
se instalado, inicialmente, na ilha do Tinharé, onde hoje 
se localiza as ruínas da fortaleza do Morro de São Paulo, 
construída no século XVIII, pertencente ao município de Cairú. 
Posteriormente, o fidalgo Francisco Romero aportou na baía 
do Pontal, fundando a sede da capitania, denominando “São 
Jorge dos Ilhéus”, em homenagem ao donatário e em razão 
das pequenas ilhas situadas ao longo da costa.
 De grande extensão territorial, de resto uma 
características das capitanias hereditárias, os seus limites 
começavam no oceano indo até o que hoje é o Estado de 
Goiás, incluindo Brasília, tendo ao norte a capitania da Baía 
do Todos os Santos e ao sul a capitania de Porto Seguro.
 A vila alcançou grande progresso em razão do cultivo 
da cana-de-açúcar, aliado à decisão do donatário em doar 
sesmarias a figuras de destaque que residiam no local, dentre 
eles Mem de Sá, um dos sócios do Engenho de Sant’Ana, 
empreendimento de características capitalista e que ensejou 
aos seus proprietários vultosos ganhos financeiros. Em 

razão de conflitos com os colonos, o empreendimento faliu, 
restando hoje suas ruídas localizadas no distrito do Rio do 
Engenho, onde se está erguida a capela de Nossa Senhora de 
Sant’Ana, uma das mais antigas do Brasil. 
 Finda a experiência das capitanias hereditárias, com 
o retorno da administração do território para a coroa 
portuguesa, deu-se início, tempos depois, a experiência do 
cultivo do cacau, em substituição a cana-de-açúcar, a partir 
das primeiras mudas trazidas do Pará pelo pesquisador 
francês Louis Frederic Warneau, plantadas na fazenda 
Cubículo, situada às margens do Rio do Prado, atualmente 
município de Canavieiras. 
 Pela Lei nº 2.187, de 28 de junho de 1881, sancionada 
pelo Marquês de Paranaguá, Presidente da Província da 
Bahia, a vila de São Jorge dos Ilhéus foi elevada à categoria 
de cidade, data cívica inserida no calendário de feriado 
municipal.
Mesmo sofrendo as graves conseqüências da crise da lavoura 
cacaueira, em razão da praga conhecida por “vassoura 
de bruxa”, Ilhéus não perdeu os seus encantos, sendo 
considerada pela revista VEJA uma das cidades brasileiras 
com excelente qualidade de vida. O seu litoral, pontuado 
por praias de singular beleza, atrai milhares de turistas de 

todo o Brasil, em especial dos estados do centro-oeste e da 
capital federal, atendidos por uma rede hoteleira de dimensão 
satisfatória e confortável. 
 O seu porto, além de atender à demanda da região, 
serve de escala de grandes transatlânticos que navegam 
na costa brasileira durante o período do verão. De inegável 
vocação turística, Ilhéus abriga também um importante 
pólo de indústria de informativa, responsável pela pauta de 
exportação de manufaturados para os mercados dos Estados 
Unidos e da Europa, atendendo ainda o mercado interno, 
além de três grandes indústrias de derivados do cacau, todas 
responsáveis pela geração de centenas de empregos diretos.
Ilhéus contribui de forma decisiva para o desenvolvimento 
sócio-econômico do Estado da Bahia em razão da   
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), importante 
centro de formação acadêmica e científica, abrigando no seu 
campus vários cursos nas áreas de saúde, ciência, tecnologia 
e humanidades, nos níveis de graduação e pós-graduação.  
 Conhecer Ilhéus é uma satisfação indescritível. Morar em 
Ilhéus é um privilégio inigualável.
(*) Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ilhéus.

Destivo



 Internacionalmente conhecida através dos 
romances de Jorge Amado (como Gabriela, Cravo e 
Canela e Terras do Sem Fim), a cidade de Ilhéus - 
localiza-se a 446 Km de Salvador, no litoral sul do 
estado. Apesar de sua economia ser baseada na 
agricultura, indústria e serviços, é o terceiro maior 
ponto turístico e possui o mais extenso litoral (cerca 
de 100 km de praias) entre os municípios da Bahia.
 A “Princesinha do Sul”, como é chamada 
por seus habitantes, tem seus principais pontos 
turísticos cheios de história da época de ouro do 
cacau, como o Bataclan: antigo e mais famoso 
bordel, freqüentado pelos coronéis do cacau, que 
hoje se transformou num espaço para lançamentos 

de livros, exposições e eventos sociais. 
 Além deste podemos citar: a Casa de Cultura 
Jorge Amado, o Bar Vesúvio, a Catedral de São 
Sebastião, o Museu Regional do Cacau, a Casa 
dos Artistas, o Teatro Municipal de Ilhéus, o Cristo 
– estátua de 7,5 metros de altura situada na 
Avenida 2 de julho – como locais de visitação quase 
obrigatória para os turistas.
 Por se situar entre o oceano e a Mata Atlântica, 
Ilhéus ainda possui atrativos naturais como ilhas, 
baías, lagoas, rios, ribeirões, cachoeiras, balneários, 
parques e áreas de preservação – a serem 
explorados por quem aprecia belas paisagens, 
tranqüilidade e um pouco de aventura.

Mais sobreIlhéus

HOTEL ALDEIA DA PRAIA 
Os Associados e dependentes terão direito 
a um valor diferenciado em cima do 
tarifário, incluso café da manhã.
Contato: Jaqueline. Rodovia Ilhéus X 
Canavieiras, Km 03 – Ilhéus-BA. Tel.: (73) 
3234-8000 

HOTEL PRAIA DO SOL 
Os Associados e dependentes terão direito 
a um valor diferenciado em cima do 
tarifário, incluso café da manhã. Contato: 
Heide. Rodovia Ilhéus X Canavieiras, Km 
0 – Ilhéus-BA. 
Tel.: (73) 3234-7000.

HOTEL JARDIM ATLÂNTICO 
Desconto de 15% sobre as tarifas 
praticadas pelas agências de viagem. 
Contato: Vilma.
Rodovia Ilhéus Olivença. 
Tel.: (73) 3632-4711 

HOTEIS CONVENIADOS AMPEB EM ILHEÚS

COMO CHEGAR

Via terrestre: 
Através do terminal rodoviário da capital baiana. Ou, se você preferir ir de carro, saindo Salvador, deve utilizar 
a BR-324 e seguir as orientações na estrada;

Via marítima
Pode-se utilizar o Ferry-Boat Salvador / Bom Despacho, e, na Ilha de Itaparica, seguir viagem pela estrada, 
como também chegar através do Porto de Ilhéus em cruzeiros ou excursões;

Via aérea
A cidade possui um aeroporto, intitulado Jorge Amado, que está apto a receber diariamente vôos das 
principais empresas aéreas do país. 

Britânia Hotel
Rua Jorge Amado, 16 
(73) 3634-1722 

Cana Brava Resort
Rodovia Ilhéus Canavieiras km 24 - Águas 
de Olivença
(73) 3269-8000

Ilhéus Praia Hotel
Praça D. Eduardo
(73) 2101-2533

Opaba Praia Hotel
Avenida Nossa Senhora Aparecida
(73) 3234-8810

Pousada do Sul
Rua Hermínio Ramos, 396 – Pontal
(73) 3632-2497

Pousada do Mar
Avenida Lomanto Júnior, 758 
(73) 3632-2561

Pousada Vitória
Rodovia Ilhéus Olivença, km 1 - Sítio São 
Paulo, Jardim Atlântico
(73) 3632-4997

Pousada Magia do Mar
Rua A, 201 
(73) 3632-2836

Pousada Mississipi
Rodovia Ilheus / Olivenca Km 02, Jardim 
Atlântico
(73) 3632-2777

Christ’s Pousada
Rua D Lotm Jardim Atlântico, 110 
(73) 3632-3953

Pousada Golfo Paradiso
Rua Marq. Paranaguá, 125 
(73) 3632-2737

Pousada dos Hibiscus
Rua F - Lote Jardim Atlântico 
(73) 3632-1080

Barravento Praia Hotel
Rua Nossa Senhora das Graças, 276
(73) 3634-3223

ONDE FICAR

Sheik
Restaurante especializado em comida árabe, com 
ambiente aconchegante e música ao vivo. No Oiteiro de 
São Sebastião.

Bar Vesúvio
Localizado na Praça Dom Eduardo, o reduto possui 
fama como um dos mais importantes bares intelectuais 
do mundo. Foi cenário para os personagens Gabriela e 
Nacib, do romance Gabriela, Cravo e Canela. 

Cabana Gabriela
A típica comida baiana pode ser conferida nesta cabana. 
Bom local para ir com a família e os amigos. 

Bumba Meu Boi
Se você gosta de apreciar boas carnes e apreciar uma 
bela vista, esta churrascaria é o local ideal. 

ONDE COMER


