
AMPEBentrevista
O corregedor nacional do Ministério Público, 
o promotor de Justiça Sandro Neis, é o 

entrevistado desta edição. Nesta entrevista 
exclusiva, Neis fala sobre o mandato, as 
inspeções que vem realizando, as ações 
da Corregedoria, os desafios do Conselho 

Nacional do Ministério Público. Sandro 
Neis é o primeiro promotor de Justiça 
da história do MP a ocupar o cargo. 
Leia nas págs. 6 e 7. 

AMPEB em Ação

Retrospectiva
Acompanhe nesta edição uma retrospectiva dos principais fatos 
e eventos que ocorreram no segundo semestre de 2009. Veja 
coberturas, fotos do almoço que homenageou os aposentados e 
sócios-contribuintes e da festa de confraternização, no encerramento 
da programação da Semana do MP, entre outros. Págs. 8 a 11.

A Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb) foi recebida 
pelo governador Jacques Wagner para falar sobre projeto de lei que trata do 
reajuste dos subsídios para procuradores e promotores de Justiça da Bahia. 
Este é apenas um dos atos que marcaram a gestão da atual diretoria, que 
reforça postura diligente para defender os direitos dos associados. A entidade 
também promoveu o debate entre os candidatos para o cargo de procurador-
geral de Justiça. Veja outras ações nas págs. 3 a 5.

Diretoria é recebida por 
governador para falar dos projetos 

dos subsídios e aguarda votação
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Editorial
Eleição no Ministério Público.

 Caros colegas:

 Sensível ao momento eleitoral em que a classe, democraticamente, escolhe 
o novo (a) procurador(a) geral de Justiça, a nossa entidade garantiu a realização de 
um debate democrático, procurando, ao longo do processo, colaborar para que seja 
indicado o melhor dos candidatos, aquele(a) que represente os anseios de todo o 
Ministério Público. 

 Feita a escolha pela classe e efetivada a nomeação pelo governador 
do Estado, caberá à Ampeb, como entidade classista ativa e participante , com 
harmonia, independência e altivez, contribuir com a nova administração, para que os 
compromissos institucionais sejam observados não somente no âmbito estadual, mas 
também na esfera nacional, seara de debate dos grandes temas da Instituição.
Nesse contexto, importante registrar que a voz da Ampeb tem sido decisiva nas 
conquistas do Ministério Público brasileiro, nos foros pertinentes, como o Congresso 
Nacional e o Conselho Nacional do Ministério Público. 

 A Ampeb assume o compromisso de renovar os pleitos realizados ao longo 
desses últimos anos, e de apresentar tantos outros que venham, evidentemente, a 
beneficiar nossos associados, a exemplo das lutas pelo tratamento paritário entre 
ativos e inativos, pagamento da substituição e auxílio-moradia, as questões atinentes 
à movimentação na carreira, a melhor estruturação das promotorias regionais e, 
especialmente, a convocação de concurso para suprir a falta de promotores no interior 
do Estado.

 Esperamos e confiamos que a nova gestão tenha a consciência dos grandes 
e complexos problemas que enfrentará, e que aja no sentido de efetivar as soluções 
seladas em compromisso institucional.

 A Ampeb continuará a contribuir para o fortalecimento e engrandecimento 
do Ministério Público da Bahia.      

 Um forte abraço

Janio Braga
Presidente

CONAMP com nova diretoria
Ampeb integra chapa ganhadora da eleição

Editorial

 A Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) já tem novos 
diretores e conselho fiscal para o biênio 2010-
2012. O promotor de Justiça César Mattar Jr. 
(PA) é o novo presidente, eleito unanimemente 
pelos integrantes do Conselho Deliberativo. A 
Bahia também está representada no cenário 
nacional: o presidente da Ampeb, Janio 
Peregrino Braga, é um dos membros do Conselho Fiscal.

 As vice-presidências ficam a cargo de João Arlindo Corrêa Neto (PB) e Lauro Machado 
Nogueira (GO); enquanto a secretaria-geral tem à frente o promotor Marcelo Lemos 
Dornelles (RS). A posse da nova diretoria será em 16 de março, em Brasília.
 
 A eleição foi conduzida pelo atual presidente da entidade, José Carlos Cosenzo, em 
reunião do conselho ocorrida no dia 9 de dezembro de 2009. Apenas os estados do Rio 
Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo não participaram do processo 
eleitoral. Os eleitos concorreram pela chapa ‘Conamp Forte e Unida’. Confira abaixo a 
composição completa da diretoria para gestão do biênio 2010-2012:

CONAMPAtos da

Diretoria CONAMP 2010 – 2012

Conselho Fiscal:

- Presidente: César Bechara Nader Mattar Júnior (PA) 
- 1° Vice-Presidente: João Arlindo Corrêa Neto (PB) 
- 2° Vice-Presidente: Lauro Machado Nogueira (GO) 
- Secretário-Geral: Marcelo Lemos Dornelles (RS)

- Presidente: Almiro Gonçalves da Rocha (ES) 
- Vice-Presidente: Manuel Pinheiro Freitas (CE) 
- Secretário: José Silvério Perdigão de Oliveira (MG) 
- Membro: Janio Peregrino Braga (BA) 
- Membro: Ricardo Coelho de Carvalho (AC)

  O Projeto de Lei nº 5139/09, que redefine as regras da Ação Civil Pública no Brasil, está 
previsto para ser votado este mês. O assunto foi tema de encontro entre o presidente da 
Conamp, José Carlos Cosenzo, o vice-presidente da entidade, César Mattar Jr., e o deputado 
Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) no último dia 3 de fevereiro.
 
 A votação foi adiada por falta de um consenso entre os parlamentares. As prerrogativas 
do Ministério Público (MP) para abrir e conduzir inquéritos, asseguradas pelo substitutivo 
apresentado pelo relator, o deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), motivaram as 
divergências. O texto garante ampla atuação ao MP.

Votação do PL da Ação Civil 
Pública prevista para este mês

A FOLHA DO MP é um órgão informativo da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia - AMPEB.
(Rua Boulevard América, 59 - Jardim Baiano. Telefax: (71) 3321-9032. CEP.: 40050-320 - Salvador - Bahia)

Diretoria Executiva: Presidente - Janio Peregrino Braga • Vice-Presidente - Adilson de Oliveira
DiretoraSecretária - 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

Jornalista responsável: Carla Ferreira DRT/BA 1894 • Diagramação e arte-finalização: Arnoldo Miranda
Colaboração: Deiseane Cunha e Romulo Faro • Fotografia: Enos Ribeiro 
Impressão: Press Color • Tiragem: 1.000 exemplares
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 A Ampeb promoveu debate entre os candidatos ao cargo 
de procurador-geral de Justiça para o biênio 2010-2012, no 
dia 19 de fevereiro, às 14h30, no auditório da sede do MP, 
em Nazaré. A data e as regras foram definidas em reuniões 
ocorridas entre o presidente da Ampeb, Janio Braga, e os 
candidatos, na sede da instituição, no Jardim Baiano.
 “Buscamos possibilitar aos associados, de forma 
democrática, uma escolha consciente”, destacou Janio Braga.  
A comissão que coordenou o debate foi composta pela 
procuradora de Justiça Vera Lúcia Azeredo Coutinho, pelos 

promotores de Justiça Marli Barreto e Jader Santos Alves. O 
mediador foi o diretor administrativo da Ampeb, Carlos Artur 
dos Santos Pires.
 A eleição ocorre neste dia 26 de fevereiro. Os 
procuradores e promotores de Justiça da Bahia estarão indo 
às urnas, em votação obrigatória e secreta, das 9h às 17h. 
No mesmo dia será feita a apuração dos votos. O procurador-
geral de Justiça, Lidivaldo Brito, vai encaminhar a lista 
com os três nomes mais votados ao governador do Estado, 
Jacques Wagner, a quem caberá definir, no prazo de 15 dias, 

o nome do novo procurador-geral. 
 Os candidatos ao cargo são: Almiro de Sena Soares 
Filho (promotor de Justiça), Natalina Maria Santana Bahia 
(procuradora de Justiça), Norma Angélica Reis Cardoso 
Cavalcanti (promotora de Justiça), Olímpio Coelho Campinho 
Júnior (promotor de Justiça), Sara Mandra Moraes Rusciolelli 
Souza (procuradora de Justiça) e Wellington César Lima e 
Silva (promotor de Justiça).

Ampeb intermedia debate 
entre candidatos à PGJ

 Os projetos de lei que tratam sobre os reajustes dos 
subsídios para os membros do Ministério Público e da 
Magistratura da Bahia devem ser votados nos próximos 
dias, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL). As lideranças 
da casa se comprometeram a votá-los no mês março. Os 
presidentes da Associação do Ministério Público, Janio Braga, 
e da Associação dos Magistrados da Bahia, Ubiratã Pizzani, 
acompanharam os trâmites. 
 Os projetos dos subsídios foram suprimidos da pauta, 
no dia 29 de dezembro, sob a alegação de que o Tribunal de 
Justiça da Bahia ultrapassara o limite prudencial. Na ocasião, 
também estavam em pauta outros projetos, como o que 
dispunha sobre a criação das Promotorias Especializadas, o 
qual foi votado e aprovado, e o que elevou a comarca de Entre 
Rios para entrância intermediária. 
  
VISITA AO GOVERNADOR - Os presidentes da Ampeb e 
da Amab estiveram com o governador da Bahia, Jacques 
Wagner, um dia antes de os projetos dos subsídios serem 
colocados em pauta na AL. O objetivo foi pleitear apoio para a 
aprovação do reajuste dos subsídios.  
 Na ocasião, Janio Braga ressaltou a defasagem salarial 
dos membros do parquet, há quatro anos e meio sem 
reajuste, salientando que, mesmo com a aprovação destes 
projetos, não haverá a recomposição das perdas do período, 
que já beiram 16,5%.  O governador mostrou-se sensível ao 
pleito. Wagner defendeu ainda a autonomia orçamentária e 
financeira para os poderes, incluindo o Ministério Público.  
  
REAJUSTE - O procurador-geral de Justiça, Lidivaldo Britto, 
atendendo a pleito da Ampeb, entregou ao presidente da 
Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, o projeto de lei que 
estabelece o reajuste dos subsídios dos procuradores e 

promotores de Justiça do MP baiano, em outubro. O texto visa 
adequar a remuneração dos membros do parquet ao padrão 
remuneratório estabelecido pelo Tribunal de Justiça e ao 
disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003. Na ocasião, a 
presidente do TJ baiano, Sílvia Zarif, também entregou projeto 
de lei em favor dos magistrados. 
 O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
sancionou as leis nºs 12.041 e 12.042 em 9 de outubro de 

2009, estabelecendo índices de reajuste de 5%, a partir de 1º de 
setembro de 2009, e 3,88%, a partir de 1º de fevereiro de 2010. 
 A Lei nº 11.639, que cria 31 Promotorias de Justiça 
regionais especializadas na proteção do meio ambiente e no 
combate aos crimes de sonegação fiscal no Ministério Público 
da Bahia, foi sancionada pelo governador Jacques Wagner, 
no dia 19 de janeiro. A nova lei também criou 32 cargos de 
promotor de Justiça em 16 municípios baianos.

Projetos dos subsídios serão votados na 
Assembleia Legislativa
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Ampeb acompanha 
planejamento estratégico

 O presidente da Ampeb, Janio Braga, prosseguiu 
com o acompanhamento dos encontros de 
planejamento estratégico das promotorias da 
Bahia. Nos dias 22 e 23 de outubro, participou 
do “Encontro Regional de Planejamento 
Estratégico”, realizado no auditório do Centro de 
Aperfeiçoamento Profissional da Universidade 
do Sudoeste da Bahia (Uesb), em Vitória da 
Conquista. O evento reuniu promotores de Justiça 
das Promotorias Regionais de Brumado, Guanambi, 
Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.
     
 Já nos dias 05 e 06 de novembro, esteve 
presente em reunião realizada em Valença, no 
Hotel Portal Rio Una. Ambos os encontros contaram 
com as presenças do procurador-geral de Justiça, 
Lidivaldo Reaiche Brito, do consultor e especialista 
em gestão estratégica, Túlio Gadelha, e do 
coordenador do Comitê de Planejamento e Gestão 
Estratégica, promotor de Justiça, Gilberto Amorim. 
     
 Nas duas oportunidades Janio Braga falou 
sobre os projetos em trâmite e as ações da Ampeb 
em defesa da classe, entre outros assuntos 
de interesse dos associados. Amorim fez uma 
apresentação da sistemática do encontro para 
definição das metas de Planejamento e Gestão 
Estratégica (PGA) para o período 2010-2014. 
Em Valença, houve ainda as entregas do livro “A 
História do Ministério Público do Estado da Bahia 
– 1609 -2009” e das moedas comemorativas do IV 
centenário da instituição. 

Encontro em Vitória da Conquista

Encontro em Valença
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Direto do CNMP

Em 2010, a Resolução nº 42/09, que trata da concessão de 
estágio a estudantes do ensino médio e superior, aprovada 
em junho do ano passado, será acompanhada de perto pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público. É que o CNMP 

instaurou 30 procedimentos de controle administrativo 
para acompanhar a adequação das unidades do Ministério 
Público Estadual, Federal, do Trabalho e Militar à resolução 
que estabeleceu padrões e normas uniformes para os 

programas de estágio em todo o MP. Os procedimentos de 
controle administrativo serão distribuídos aos conselheiros. 
Posteriormente, será observado como cada unidade 
implementou a resolução. 

CNMP acompanhará estágios no MP

Notas

        O presidente da Ampeb, Janio Braga, participou 
da visita oficial realizada pela Conamp ao procurador 
geral da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos, 
no dia 21 de dezembro, em Brasília. Ressaltando 
a importância do procurador da república para o 

aperfeiçoamento do Ministério Público, o encontro 
contou com as presenças dos demais presidentes de 
associações estaduais e do presidente da Conamp, 
José Carlos Consenzo. Ainda durante a visita foi 
comunicada a aprovação, por unanimidade, da 

outorga do Colar do Mérito da Conamp ao procurador, 
entregue na abertura do XVIII Congresso Nacional do 
MP, em Santa Catarina. 

A Ampeb conseguiu mais uma 
vitória em relação às autuações 
relativas à cobrança do Imposto 
de Renda sobre a URV. Após 
combativas defesas e insistência 
no reconhecimento da boa fé 
feitos pela assessoria jurídica 
da instituição, mesmo ainda 
sem oficialmente admitir nossos 
argumentos, novas autuações 
têm chegado não cobrando a 
elevadíssima multa de 75%. 
Se a posição continuar, vitória 
da Ampeb, segundo o advogado 
Manoel Pinto, do escritório que 
presta os serviços à associação.

URV:
vitória 
jurídica da 
Ampeb

Presidente da Ampeb visita 
procurador-geral 
da República junto com a Conamp
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 Folha do MP - Pela primeira vez um promotor 
de Justiça foi escolhido corregedor nacional do 
Ministério Público. O que isto representa para você 
e para o Ministério Público do país?
 
 Sandro Neis -  Pessoalmente é motivo 
de honra poder contribuir com o processo de 
aperfeiçoamento institucional. Para o Ministério 
Público, a eleição de um Promotor de Justiça, 
membro do Ministério Público estadual, para 
ocupar o cargo de Corregedor Nacional, representa 
a inexistência de subordinação e de hierarquia 
administrativa entre os membros e entre o 
Ministério Público da União e dos Estados. 
Certamente, a partir deste momento político, 
passaremos a discutir novos paradigmas que 
representem efetivamente a igualdade de 
tratamento entre todos os membros, inclusive 
para ocupar cargos essenciais ao funcionamento 
institucional.
 
FM - Quais são suas expectativas para o mandato?

SN - Terei muita tranquilidade para exercer 
minhas funções, uma vez que encontrei uma 
Corregedoria Nacional muito bem estruturada, 
fruto da dedicação dos corregedores nacionais 

que me antecederam. Além disso, o projeto a ser 
desenvolvido durante o exercício do mandato conta 
com o apoio integral dos senhores conselheiros 
e da grande maioria da classe, o que me dá 
tranquilidade para desenvolver os trabalhos 
correcionais.
 
FM - Quais são os principais desafios da 
Corregedoria Nacional para o biênio 2009/2011?

SN -  Os principais desafios referem-se à 
demonstração, para a sociedade, de que o 
Ministério Público possui controles internos 
efetivos, capazes de dar respostas aos casos 
de descumprimento dos deveres éticos a que 
os membros estão submetidos e à proteção dos 
membros que são demandados levianamente em 
face de reações revanchistas de segmentos que 
não estavam acostumados a serem demandados.
 
FM- Como a Corregedoria pretende controlar o 
desempenho de cada Ministério Público?

SN -  O controle do desempenho deve ser avaliado 
por meio da análise dos dados relativos à atividade 
finalista e de gestão administrativa que são 
remetidos rotineiramente ao CNMP.  No entanto, 

Sandro Neis, 
Corregedor Nacional do MP

 Eleito por unanimidade pelos integrantes do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
o promotor de Justiça de Santa Catarina, Sandro 
José Neis, é o corregedor nacional do Ministério 
Público para o biênio 2009/2011. Neis ingressou 
no Ministério Público de Santa Catarina (MP/SC) 
em 1992, e já atuou em cidades como Joinvile, São 
Domingo, Santa Cecília, Chapecó, Blumenau, e 
Florianópolis. 

 Aqui, nesta entrevista exclusiva para a Folha 
do MP, ele fala sobre as metas para a gestão, 
sua trajetória, expectativas e desafios à frente 
do cargo, a parceria com o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e as atividades realizadas nos 
cinco meses após sua posse, em agosto de 
2009. Sandro Neis já foi secretário-geral do MP/SC, 
assessor do procurador-geral de Justiça e secretário 
da Corregedoria-Geral do Ministério Público, membro 
do Conselho de Administração do Fundo Especial de 
Modernização e Reaparelhamento, e da Comissão de 
Planejamento Institucional. Sua gestão à frente da 
corregedoria do CNMP é um novo desafio, conforme 
coloca aqui para a Ampeb Entrevista.
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o diferencial se dará em face da realização das 
inspeções, o que representa uma oportunidade de 
abertura das portas da Corregedoria Nacional e do 
próprio CNMP à sociedade, sendo uma nova fonte 
alimentadora.
 
FM - O senhor vem realizando inspeções nos MPs 
dos Estados. Quais os objetivos dessas inspeções 
e de que forma elas podem ajudar o MP e a 
sociedade?

SN - Na verdade, as inspeções não estão sendo 
realizadas somente no MP Estadual, mas também 
nos ramos do MP da União. Um dos princípios 
basilares das inspeções é o tratamento igualitário 
entre as unidades da instituição, o que nos motivou 
a editar um Manual de Inspeção, o qual 
serve como referência para identificação 
dos itens a serem auditados. Além da 
constatação de eventuais omissões ou 
irregularidades, o que é inerente a toda 
inspeção, pretendemos conhecer boas 
práticas e processos inovadores que 
possam ser replicados em outras unidades, 
como também procurar a aproximação 
da Corregedoria Nacional com os 
membros, servidores e com a sociedade, 
especialmente por meio do atendimento 
individualizado que é realizado pelo próprio 
corregedor nacional, pelos conselheiros que o 
acompanham e pelas equipes de inspeção.
 
FM- Qual o balanço que o senhor faz das inspeções 
já realizadas?

SN - Os resultados são surpreendentes. Já 
realizamos inspeções no Ministério Público dos 
Estados e nos ramos da União sediados no Piauí 
e no Amazonas. Em ambos os Estados, a acolhida 
e o apoio que recebemos dos membros e dos 
servidores e da própria sociedade chegaram a 
impressionar, o que demonstra que o Ministério 
Público brasileiro não tem receio de abrir as suas 
contas, a sua administração ou de apresentar 
o resultado de suas atividade ou funções 
institucionais.
 
FM-- O senhor se reuniu com o corregedor nacional 
de Justiça, Gilson Dipp, a fim de estreitar os laços 
de colaboração entre as duas instituições. Como 
o senhor vê o trabalho do CNJ e no quê este pode 
colaborar para o Ministério Público brasileiro?

SN - O CNJ e o CNMP são órgãos que possuem a 
mesma origem e a mesma missão constitucional, 

cada um dentro da sua esfera de atuação. A 
aproximação de ambos faz com que eles sejam 
fontes alimentadoras de forma recíproca, o que, 
aliás, ocorre com muita frequência, especialmente 
em face da realização das inspeções.
 
FM-- Como o Ministério Público pode colaborar 
com o CNJ?

SN- Parece-me que o Ministério Público pode 
colaborar com o CNJ tornando-se uma fonte 
alimentadora daquele órgão e participando, 
como indutor de políticas e não como mero 
coadjuvante, de projetos e iniciativas, respeitando-
se, no entanto, as metas e prioridades da própria 
Instituição.

 
FM - Qual a sua visão sobre a reforma do 
Judiciário?

SN - Tivemos grandes avanços com a Reforma do 
Judiciário. Temas importantes foram enfrentados e 
o Ministério Público foi fortalecido, especialmente 
com a ampliação da aplicação à Instituição das 
normas constitucionais previstas no art. 93 da 
Carta Magna, fazendo com que aquelas normas 
aplicáveis à magistratura também sejam aplicáveis 
aos membros do MP de forma integral. Além 
disso, o funcionamento do CNJ e do CNMP vem 
demonstrando que era imprescindível a criação de 
uma “órgão de controle externo”, desde que este 
não interfira, evidentemente, na atividade finalista 
e na capacidade de decisão dos seus respectivos 
membros.
 
FM - De que forma o Conselho Nacional do 
Ministério Público e a Corregedoria Nacional podem 
ajudar no fortalecimento do Ministério Público 
brasileiro?

SN - O CNMP e a própria Corregedoria Nacional já 
prestaram relevantes serviços à instituição. Temas 

que jamais seriam enfrentados pelo MP brasileiro 
de forma individualizada foram enfrentados pelo 
CNMP, como o combate ao nepotismo, a exigência 
de voto fundamentado e aberto em casos de 
movimentação na carreira por merecimento, a 
proibição do exercício da advocacia por servidores 
do MP, o reconhecimento do caráter nacional 
do MP, o qual, aliás, vem sendo fundamento de 
diversos julgamentos, não só do CNMP, mas 
também do STF, fortalecendo prerrogativas, 
garantias, direitos e vantagens. No entanto, muito 
ainda precisa ser feito. Precisamos urgentemente 
sedimentar os entendimentos uniformizando a 
jurisprudência; precisamos dar plena eficácia 
ao enunciado que veda a interferência do CNMP 
na atividade finalista; precisamos avançar na 

captação de dados que possam indicar de 
forma segura a real atuação da instituição, 
mensurando resultados e fortalecendo o 
discurso de justificação da existência do 
próprio MP; e, por fim, precisamos confirmar 
no cenário  político-social que o CNMP é 
um instrumento que zela pela autonomia 
funcional e administrativa, no entanto, é um 
porto seguro para correção de irregularidades 
e desmandos. 
 
FM - Quais são os principais desafios  do 
CNMP hoje?

SN -  O CNMP precisa alcançar projeção e 
confiança no cenário nacional. Para alcançar 
tais metas, o Conselho Nacional precisa de um 
orçamento compatível com as suas demandas 
e de uma gestão administrativa completamente 
independente do Ministério Público da União, o que 
passará a ocorrer no presente exercício, uma vez 
que o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional 
e sancionado pelo Presidente da República 
representa um grande avanço, tornando o CNMP 
em unidade orçamentária autônoma, fruto do árduo 
trabalho desenvolvido pelos Senhores Conselheiros 
e, especialmente, pelo Senhor Presidente, Doutor 
Roberto Gurgel. Além disso, o CNMP precisa 
avançar no seu processo de relacionamento com os 
membros e servidores do MP e com a sociedade. 
Nessa linha, recentemente, levamos ao Plenário 
a proposta de criação do Boletim Eletrônico do 
CNMP, a qual foi aprovada por unanimidade e a 1ª 
Edição já foi remetida aos membros e servidores, 
o permitirá a participação direta e efetiva de 
todos nos projetos e encaminhados do Órgão, 
independentemente de intermediários.

“ O CNJ e o CNMP são órgãos 
que possuem a mesma 

origem e a mesma missão 
constitucional, cada um dentro 
da sua esfera de atuação.”
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Semana do MP reúne 
procuradores e promotores 

de Justiça da Bahia
Ampeb entrega prêmio durante programação

 “Nosso trabalho é voltado para a sociedade, o 
destinatário final da nossa atuação. Não tememos 
adversários poderosos, pois acreditamos que o 
verdadeiro poder emana do povo”.
 
 Com essas palavras, o presidente da Ampeb, Janio 
Braga, iniciou o discurso que abriu a programação da 
Semana do Ministério Público 2009. 
   O evento aconteceu no Hotel Othon Palace, 
em Salvador. As comemorações iniciaram com a 
exibição do vídeo “IV Centenário do Ministério Público 
Brasileiro”, que apresentou, de forma breve, a 
trajetória do Ministério Público. 

   Durante o pronunciamento, Braga chamou 
a atenção para a existência de cerca de 1.200 
Propostas de Emenda à Constituição (PEC) e de 
projetos de lei que visam o enfraquecimento do 
Ministério Público brasileiro. “Estamos vivendo 
tempos que exigem maturidade e união. Nossos 
inimigos estão lá do lado de fora e torcem pelo 
nosso enfraquecimento. Não podemos fraquejar nem 
nos desunir, e a Ampeb, sempre ombreada com a 
Conamp, haverá de ser o cimento, 
o amálgama que sedimenta nossos objetivos”, disse. 
   Após o discurso do presidente da Ampeb, quem 
subiu à tribuna foi o procurador-geral de Justiça do 
Estado da Bahia, Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 
que parabenizou todos os membros do MP pelas 
trajetória percorrida e conquistas alcançadas pela 
instituição desde a sua criação, em 1.609. 
   “De protetor dos filhos dos escravos nascidos a 
partir da Lei do Ventre Livre, passando pela atividade 
de ‘custos legis’ até a nova feição moldada pela 
Carta Cidadã de 1988, o Ministério Público da Bahia 
nunca descuidou de suas obrigações e de seu papel 
na garantia do livre exercício da cidadania do povo 
baiano”, comemorou o chefe do MP. 
   Lidivaldo apresentou ainda um relatório de 

atividades do Ministério Público, com o resumo 
da atuação da instituição em 2009, destacando a 
atuação do órgão na realização de operações de 
combate a diversas organizações criminosas que 
atuavam no estado e que foram desarticuladas após 
intervenção do MP. 
   A mesa solene foi composta também pelo 
procurador geral do Estado da Bahia, Rui Moraes 
Cruz, representando o governador Jaques Wagner; 
pelo secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma 
Júnior; pelo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos do Estado da Bahia, Nelson Pelegrino; pelo 
procurador-chefe da Procuradoria da República na 
Bahia, Danilo Pinheiro Dias; pelo corregedor-geral do 
MP-BA, Adivaldo Guimarães Cidade; pelo procurador-
geral do Município, Pedro Guerra, representando o 
prefeito João Henrique; dentre outras autoridades. 
   Após os discursos, houve o lançamento da 
Campanha de Combate à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes 2010. O encerramento 
das atividades ficou a cargo de uma apresentação 
teatral, seguida de um coquetel. A Semana do 
Ministério Público 2009 foi comemorada no período 
compreendido entre 16 e 18 de dezembro.
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“O papel da 
instituição 

na sociedade 
brasileira nos 

quatro séculos de 
sua existência”. 

 Esse foi o tema central da Semana do Ministério 
Público 2009. Durante os três dias de programação 
foram realizados debates, conferências e grupos 
de trabalho voltados para áreas diversas. Um dos 
maiores destaques da programação foi a ‘Mesa 
Redonda: Os Desafios da Segurança Pública’, 
tendo como debatedora a jornalista e doutora em 
Comunicação e Cultura Malu Fontes. Na ocasião, a 
conferência de abertura foi ministrada pelo secretário 
nacional de Justiça Romeu Tuma Júnior. 
       
  Dentro da programação também foram entregues 
o “Prêmio J. J. Calmon de Passos”, que prestou 
uma homenagem post mortem ao sociólogo Gey 
Espinheira, com o prêmio outorgado pelo MP à 
personalidade destaque na defesa do Direitos 
Humanos, recebido pela sua esposa Ita Marina 

Espinheira. O procurador de Justiça, José Gomes 
Brito, decano no Colégio de Procuradores de Justiça, 
e o procurador aposentado no MP de São Paulo, 
Hélio Bicudo, foram agraciados com a ‘Medalha do IV 
Centenário do Ministério Público’. 
        
 Foram entregues ainda a ‘Medalha da Ordem do 
Mérito do Ministério Público’ aos ex-procuradores-
gerais de Justiça Rubem Nogueira, Marcelo 
Guimarães, Manoel José Pereira da Silva, Álvaro 
Marques Freitas, Wanderlino Nogueira Neto, 
Emmanuel Muniz e Fernando Steiger Tourinho de Sá.  
Já a ‘Medalha do Mérito do Ministério Público’ foi 
para o professor e historiador Cid Teixeira, a Antônio 
Carlos dos Santos, o Vovô do Ilê Aiyê, e as Obras 
Sociais Irmã Dulce (Osid), representada pela sua 
superintendente, Maria Rita Pontes. 

Pr
og

ra
m

aç
ão

Durante a programação da Semana do MP, a Ampeb entregou as premiações aos 
vencedores dos melhores trabalhos jurídicos e arrazoados forenses do Concurso 

Jurídico 2009. Os prêmios foram em homenagem aos promotores José Joaquim 
Calmon de Passos e Abílio Pinto Coutinho Neto. Confira os ganhadores:

Ampeb premia vencedores do 
Concurso Jurídico 2009

VENCEDORES DO TRABALHO JURÍDICO DE 2009 
- PRÊMIO JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS:
 
1º Lugar – Flávia Cerqueira Sampaio
• Planejamento Urbanístico 
 
2º Lugar – João Paulo Santos Schoucair 
• O Poder Investigatório do MP Brasileiro 
    na Esfera Criminal 
 
3º Lugar – Rômulo de Andrade Moreira 
• A Reforma do Código de Processo Penal 
 
Menção Honrosa: Millen Castro Medeiros de Moura
• Racionalizar ou Sucumbir  
 
Menção Especial:
Mais antigo na carreira - Rômulo de Andrade Moreira 
Mais novo na carreira - Fábio Fernandes Corrêa
 

VENCEDORES DO ARRAZOADO FORENSE DE 2009 
- PRÊMIO ABÍLIO PINTO COUTINHO NETO
 
1º Lugar – Adriano Marcus Brito de Assis
• Ação Civil Pública por Ato de Improbidade  
    Administrativa 
 
2º Lugar – Fábio Fernandes Corrêa
• Ação Civil Pública Ambiental 
 
3º Lugar – Luciano Medeiros Alves da Silva
• Recurso em Sentido Estrito Razões Recursais 
 
Menção Honrosa: Manoel Cardoso da Silva
• Parecer nº 026/2009 em Pedido de Providências 

Menção Especial:
Mais antigo na carreira - Manoel Cardoso da Silva
Mais novo na carreira - Luciano Medeiros Alves da  
                                   Silva; Fábio Fernandes Corrêa

 A promotora Norma Cavalcanti 
representou o associado Rômulo Moreira

Promotora Flavia Sampaio: 
primeiro lugar em trabalho jurídico

 O promotor João Paulo Schoucair recebe diplomaAssociado Luciano Silva: destaque de arrazoado forenseViúva do promotor Abílio Pinto recebe homenagem
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 Votos de boas festas e de um novo ano cheio de prosperidade foram 
recebidos pelos associados, sócios-contribuintes, familiares e convidados 

da Ampeb com muita alegria e música, na festa de confraternização da 
entidade, realizada no dia 19 de dezembro, no Sítio São Paulo.

  
A organização ficou a cargo da diretora social da Ampeb, Patrícia Peixoto 
de Mattos, sendo elogiada por todos. Os presentes tiveram à disposição 
um buffet requintado e uma decoração sofisticada. Com a animação da 

Banda Mil Milhas, seu repertório de pop rock nacional e internacional 
selecionadíssimo, foi um momento de congraçamento e integração. A 

música foi escolhida para todos os gostos, incluindo a batida dos Dj’s.  
Durante a festa, o promotor de Justiça José Renato Oliva Mattos foi o 

contemplado no sorteio de uma jóia da HStern.

Banda Mil Milhas animou os presentes

A promotora Patrícia 
Peixoto de Mattos, 
diretora social 
da Ampeb, foi 
responsável pela 
organização da festa.
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Notas

O ex-promotor de Justiça, Antônio Carlos Oliveira Carvalho, foi empossado no cargo de 
procurador de Justiça no dia 24 de agosto de 2009, durante sessão solene do Colégio de 
Procuradores de Justiça, em Nazaré. Reconhecido pelo trabalho desenvolvido no MP, Antônio 
Carlos começou suas atividades na instituição em julho de 1984, na comarca de Riacho de 
Santana. De lá pra cá atuou nos municípios de Itacaré, Uruçuca, Canavieiras, Itabuna e Salvador. 
Neste último desenvolveu atividades na Promotoria de Justiça de Assistência Judiciária e na 
Promotoria de Justiça de Família. Durante a posse, foi concedida ao novo procurador a Ordem do 
Mérito do Ministério Público do Estado, honraria composta por diploma e medalha utilizada nas 
sessões solenes dos órgãos colegiados da Administração Superior do MP. 

Antônio Carlos Carvalho é empossado 
procurador de Justiça

Presidente da Ampeb prestigiou a posse do procurador
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 A Lei nº. 12.037/09, recentemente promulgada, passou 

a dispor sobre a identificação criminal do civilmente 

identificado.  Como se sabe, o art. 6º. do Código de 

Processo Penal, no inciso VIII, determina que a autoridade 

policial deve ordenar a identificação do indiciado pelo 

processo datiloscópico, se possível, independentemente da 

identificação civil. Interpretando este dispositivo, à luz da 

Carta anterior, o Supremo Tribunal Federal entendia que “a 

identificação criminal não constituía constrangimento ilegal, 

ainda que o indiciado já tivesse sido identificado civilmente.” 

(Enunciado 568, já superado: RHC 66881-RTJ 127/588).

 Com a promulgação da Constituição de 1988, o seu 

art. 5º., LVIII, passou a estabelecer “que o civilmente 

identificado não será submetido a identificação criminal, 

salvo nas hipóteses previstas em lei.” Esta norma, 

“pretendeu resguardar o indivíduo civilmente identificado, 

preso em flagrante, indiciado ou mesmo denunciado, 

do constrangimento de se submeter às formalidades 

de identificação criminal - fotográfica e datiloscópica 

- consideradas por muitas vexatórias (até porque induz ao 

leigo, ao incauto, a idéia de autoria delitiva), principalmente 

quando documentadas pelos órgãos da imprensa.”  

 Após a nova Carta, vieram, então, dois artigos pertinentes: 

o art. 5º. da Lei nº. 9.034/95 (“A identificação criminal de 

pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações 

criminosas será realizada independentemente da 

identificação civil”) e o art. 109 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (“O adolescente civilmente identificado não será 

submetido a identificação compulsória pelos órgãos policiais, 

de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, 

havendo dúvida fundada”).

 Bem depois, foi promulgada a Lei nº. 10.054/00, 

regulamentando inteiramente o supracitado inciso do art. 

5º., enumerando “de forma incisiva, os casos nos quais o 

civilmente identificado deve, necessariamente, sujeitar-se à 

identificação criminal, não constando, entre eles, a hipótese 

em que o acusado se envolve com a ação praticada por 

organizações criminosas. Com efeito, restou revogado o 

preceito contido no art. 5º da Lei nº 9.034/95, o qual exige 

que a identificação criminal de pessoas envolvidas com 

o crime organizado seja realizada independentemente da 

existência de identificação civil.  

 Pois bem.

 Agora temos uma nova lei que, expressamente, revogou a 

Lei nº. 10.054/2000; repetindo o dispositivo constitucional, o 

seu art. 1º  estabelece que o “civilmente identificado não será 

submetido a identificação criminal, salvo nos casos previstos 

nesta Lei.”

 No art. 3º., dispõe que, nada obstante o indiciado ou 

acusado possuir um documento de identificação civil, poderá 

(não deverá) ser também identificado criminalmente se o 

respectivo documento apresentar rasura ou tiver indício de 

falsificação ou for insuficiente para identificar cabalmente 

o indiciado; ou se ele portar documentos de identidade 

distintos, com informações conflitantes entre si; ou se constar 

de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes 

qualificações; ou o estado de conservação ou a distância 

temporal ou da localidade da expedição do documento 

apresentado impossibilite a completa identificação dos 

caracteres essenciais . Nada impede que a identificação 

criminal seja feita após o início da ação penal. 

 Tais hipóteses estão em perfeita harmonia com a 

Constituição Federal, sob o ponto de vista do princípio da 

razoabilidade. Como afirma Luiz Flávio Gomes, “se existe 

dúvida fundada (séria) sobre a identificação civil do sujeito, 

nada mais ponderado que proceder à sua identificação 

criminal”. Importante alertar, porém, que “não existe poder 

discricionário da autoridade de identificar ou não (aliás, 

raciocinar-se assim, pode-se chegar a atos arbitrários). 

Seu ato é vinculado: cabe-lhe examinar os pressupostos 

fáticos da situação e agir dentro da lei, conferindo sempre ao 

interessado o prazo de 48 horas para a comprovação de sua 

identificação civil, a não ser que seja patente, por exemplo, a 

inexistência de qualquer identificação.  

 Exatamente por isso, entendemos que, nestes casos, 

a identificação criminal só deverá ser feita se o indiciado 

ou acusado não comprovar, em quarenta e oito horas, 

sua identificação civil (como permitia o art. 3º., VI da Lei 

nº. 10.054/00), pois “é notório que muitas pessoas não 

costumam portar o documento original de identificação civil, 

mas apenas cópias reprográficas do mesmo. Outras sequer 

trazem consigo o documento de identificação civil. Diante 

de tais situações, o legislador conferiu ao indivíduo um 

prazo de 48 horas, para comprovar sua identificação civil. 

Somente após o transcurso do prazo, sem que tenha havido 

a comprovação, é que será possível a identificação criminal. 

(...) Desnecessário ressaltar, que as restrições aos direitos 

e garantias constitucionais devem ser interpretadas de 

forma restritiva. Não se pode concluir, pois, que o legislador 

tenha dado à autoridade policial uma faculdade ou poder 

discricionário. Nem se argumente que, em tal caso, sem a 

apresentação do documento, não houve a identificação civil, 

que é o pressuposto da regra constitucional para que se não 

realize a identificação criminal. O legislador ordinário ampliou 

a garantia constitucional, o que é perfeitamente possível. 

A regulamentação legal do dispositivo constitucional prevê, 

como regra geral, que a identificação criminal fica vedada, 

tanto quando o indivíduo imediatamente apresente sua 

identificação civil, quanto nos casos em que se comprometa 

a comprová-la no prazo legal. (...) Da mesma forma, também 

A Nova Lei de
Identificação Criminal Por: Rômulo de Andrade Moreira

*Procurador de Justiça e associado

1 - Rômulo de Andrade Moreira 
2 - Marcolini, Rogério, Boletim do IBCCrim, São Paulo, v.8, n.99, p. 13-14, fev. 2001.  
3 - RHC 12965 / DF – Relator: Ministro Félix Fischer. Órgão Julgador: T5 - Data do Julgamento: 07/10/2003. Data da 
Publicação/Fonte: DJ 10.11.2003 p. 197.
4 -Segundo consta da obra de Mário Sérgio Sobrinho, na Espanha “a fotografia para identificação de pessoas detidas 
deverá ser repetida, obrigatoriamente, a cada cinco anos ou em períodos mais curtos, se o indivíduo for muito jovem 
ou variar muito a sua fisionomia, como mudanças do cabelo ou da barba (corte drástico ou crescimento excessivo), 
exibição de cicatrizes ou uso de óculos. Em Portugal, há disposição que regula o prazo de cinco anos para a validade 

do bilhete de identidade, documento semelhante à cédula de identidade utilizada no Brasil, o qual deverá ser 
substituído pelo portador, a cada dez anos, depois de completados quarenta anos.” (A Identificação Criminal, São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 175).
5 - Revista Consulex – Ano V – nº. 99, Fevereiro de 2001. 
6 - BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. A nova regulamentação da identificação criminal. Boletim IBCCRIM. São 
Paulo, v.8, n.100, p. 9-10, mar. 2001. 
7 - Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, “Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso Penal”, Madri: 
Editorial Colex, 1990, p. 29. 
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não presume que o portador de documento de identidade 

antigo ou em mau estado de conservação o tenha falsificado. 

Trata-se, apenas de juízo de conveniência do legislador, 

perfeitamente compatível com o critério de razoabilidade que 

se deve exigir de toda lei.”   (grifo nosso).

 Esta interpretação coaduna-se também com o 

princípio da proporcionalidade que, “surgió en el Derecho 

de policía para pasar a impregnar posteriormente todo el 

Derecho público, ha de observarse también en el Derecho 

Penal.”  Note-se que a Constituição Federal, razoável e 

proporcionalmente, estabelece medidas mais gravosas para 

autores dos chamados crimes hediondos, a tortura, o tráfico 

ilícito de drogas, o terrorismo, o racismo e a ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional 

e o Estado Democrático; ao passo que permite medidas 

despenalizadoras quando se trata de infração penal de menor 

potencial ofensivo (cfr. arts. 5º., XLII, XLII e XLIV e 98, I, 

ambos da Constituição Federal).

 Na lição de Humberto Ávila, a proporcionalidade “aplica-

se nos casos em que exista uma relação de causalidade entre 

um meio e um fim concretamente perceptível. A exigência 

de realização de vários fins, todos constitucionalmente 

legitimados, implica a adoção de medidas adequadas, 

necessárias e proporcionais em sentido estrito.” Para ele, 

“um meio é proporcional quando o valor da promoção 

do fim não for proporcional ao desvalor da restrição dos 

direitos fundamentais. Para analisá-lo é preciso comparar 

o grau de intensidade da promoção do fim com o grau de 

intensidade da restrição dos direitos fundamentais. O meio 

será desproporcional se a importância do fim não justificar a 

intensidade da restrição dos direitos fundamentais.” 

 Já para Mariângela Gama de Magalhães Gomes, este 

princípio “constitui importante limite à atividade do legislador 

penal (e também do seu intérprete), posto que estabelece até 

que ponto é legítima a intervenção do Estado na liberdade 

individual dos cidadãos.”  

 Assim, explica Pedraz Penalva, que “a proporcionalidade 

é, pois, algo mais que um critério, regra ou elemento técnico 

de juízo, utilizável para afirmar conseqüências jurídicas: 

constitui um princípio inerente ao Estado de Direito com plena 

e necessária operatividade, enquanto sua devida utilização 

se apresenta como uma das garantias básicas que devem 

ser observadas em todo caso em que possam ser lesionados 

direitos e liberdades fundamentais.” 

 Outrossim, poderá ser exigida a identificação criminal se 

esta providência “for essencial às investigações policiais, 

segundo despacho (leia-se: decisão) da autoridade 

judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante 

representação da autoridade policial, do Ministério Público ou 

da defesa.” Também nesta hipótese valem as advertências 

feitas acima quanto à observância dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. E mais: deverá ser 

uma decisão excepcionalmente prolatada, não como regra. 

Tampouco será um mero despacho como está escrito 

na lei; e, como toda decisão judicial, exige-se a devida 

fundamentação, comprovando-se de plano o fumus commissi 

delicti (pressuposto) e o periculum in mora (requisitos: 

necessidade). Atente-se, com Luiz Flávio Gomes, que “o 

princípio da proporcionalidade tem base constitucional (é 

extraído da conjugação de várias normas: arts. 1º., III, 3º., 

I, 5º., caput, II, XXXV, LIV, etc.) e complementa o princípio da 

legalidade.” 

 Em qualquer caso, “quando houver necessidade de 

identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as 

providências necessárias para evitar o constrangimento do 

identificado” (art. 4º.), como, por exemplo, a sua exposição 

na mídia, tão comum nos dias atuais.

 De toda maneira, ainda que consideradas insuficientes 

para identificar o indiciado, as cópias dos documentos 

apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito, ou 

outra forma de investigação, como o Termo Circunstanciado 

(art. 3º., parágrafo único).

 Para efeitos da lei, a identificação civil poderá ser 

atestada pelas carteiras de identidade, de trabalho 

e profissional, pelo passaporte e pelas carteiras de 

identificação funcional (exemplos: art. 13 da Lei nº. 8.906/94 

e art. 42 da Lei nº. 8.625/93), além de qualquer outro 

documento público que permita a identificação do indiciado , 

inclusive os documentos de identificação militares (art. 2º.). 

 Observamos que a lei distingue como gênero a 

identificação criminal e, como espécies a identificação 

datiloscópica e fotográfica, ao estabelecer que ambas “serão 

juntadas aos autos da comunicação da prisão em flagrante, 

ou do inquérito policial ou outra forma de investigação ” (art. 

5º.). Aqui, “fica claro, portanto, que a identificação criminal 

não é sinônima de identificação datiloscópica. Esta é apenas 

uma das formas de identificação criminal. De se destacar 

que, embora o art. 6º, inc. VIII, do CPP, refira-se apenas à 

identificação pelo processo datiloscópico, a jurisprudência 

vinha interpretando o dispositivo como sendo uma previsão 

que abrangia a identificação criminal em sua acepção mais 

ampla, incluindo a identificação fotográfica, considerada 

inclusive como elemento útil para a instrução criminal.”  A 

propósito, a identificação criminal, modernamente, pode 

ser feita por meio da íris, que é a membrana pigmentada 

dos olhos, inclusive, menos suscetível a erros que o 

reconhecimento por voz ou impressão digital , bem como pelo 

DNA, respeitando-se, sempre e evidentemente o princípio de 

não auto incriminação.

 Por fim, em perfeita consonância com o princípio da 

presunção de inocência e com o parágrafo único do art. 

20 do Código de Processo Penal, veda-se “mencionar 

a identificação criminal do indiciado em atestados de 

antecedentes ou em informações não destinadas ao 

juízo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória.” (art. 6º.). A inobservância deste mandamento 

pode ser remediado pela utilização do habeas corpus, 

pois, como se sabe, esta garantia constitucional deve ser 

também conhecida e concedida sempre que alguém sofrer 

ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 

sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder. Logo, se a medida foi abusiva (não necessária), 

cabível a utilização do habeas corpus que visa a tutelar a 

liberdade física, a liberdade de locomoção do homem: ius 

manendi, ambulandi, eundi ultro citroque. Como já ensinava 

Pontes de Miranda, em obra clássica sobre a matéria, 

é uma ação preponderantemente mandamental dirigida 

“contra quem viola ou ameaça violar a liberdade de ir, ficar 

e vir.”  (Grifo nosso). Para Celso Ribeiro Bastos “o habeas 

corpus é inegavelmente a mais destacada entre as medidas 

destinadas a garantir a liberdade pessoal. Protege esta no 

que ela tem de preliminar ao exercício de todos os demais 

direitos e liberdades. Defende-a na sua manifestação física, 

isto é, no direito de o indivíduo não poder sofrer constrição 

na sua liberdade de se locomover em razão de violência ou 

coação ilegal.”  Aliás, desde a Reforma Constitucional de 

1926 que o habeas corpus, no Brasil, é ação destinada à 

tutela da liberdade de locomoção, ao direito de ir, vir e ficar. 

Ademais, “desde a Constituição de 1946 é admissível a tutela 

antecipada mesmo em situações em que a prisão constitua 

evento apenas possível a longo prazo - essa característica 

tem permitido que o habeas corpus seja, entre nós, um 

remédio extremamente eficaz para o controle da legalidade de 

todas as fases da persecução criminal.”  

 Por fim, caso a peça acusatória não seja oferecida, ou 

seja inadmitida ou, ainda, o réu seja absolvido, faculta-se 

ao indiciado ou ao réu, “após o arquivamento definitivo do 

inquérito, ou trânsito em julgado da sentença, requerer a 

retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, 

desde que apresente provas de sua identificação civil.”  

(art. 7º.).

8 - Teoria dos Princípios, São Paulo: Malheiros, 4ª. ed., 2004, p. 131.
9 - O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 59.
10 - Apud Mariângela Gama de Magalhães Gomes, “O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal”, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 60.
11 - Penas e Medidas Alternativas à Prisão, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 66.
12 - O art. 1º. da Lei nº. 6.206/75 estabelece ser “válida em todo o Território Nacional como prova de identidade, para 
qualquer efeito, a carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional.”
13 - Como o Termo Circunstanciado previsto no art. 69 da Lei nº. 9.099/95.

14 - Badaró, Gustavo Henrique, Boletim do IBCCrim, São Paulo, v.8, n.100, p. 9-10, mar. 2001.
15 - Revista Época On Line – 28 de abril de 2003.
16 - História e Prática do Habeas Corpus, Vol. I, Campinas: Bookseller, 1999, p. 39.
17 - Comentários à Constituição do Brasil, Vol. II, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 312.
18 - Ada Pelegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, Recursos no Processo 
Penal, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 6ª. ed., 2009, p. 272.
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 Marcando a passagem do 
Dia da Pessoa Idosa, a Ampeb 
realizou no dia 16 de setembro, no 
Restaurante Baby Beef, na Pituba, 
um almoço de confraternização 
para aposentados e sócios-
contribuintes da instituição, 
proporcionando momentos de 
muita alegria, descontração, 
interação e informação. O 
evento foi todo preparado para 
este público, com cardápio 
especialmente elaborado e entrega 
de brindes, sob coordenação da 
assistente social Edenilza Peltier e 
da diretora social Patrícia Peixoto 
de Mattos.
 Buscando zelar pela qualidade 
de vida dos associados, na 
ocasião, o personal trainner 
Marcelo Affonso ministrou palestra 
sobre o tema “Agite: sua vida 
agradece”. O incentivo à prática de 
atividades físicas, a importância de 
hábitos saudáveis para a saúde do 
corpo, da mente, e a melhoria da 

qualidade de vida foram alguns dos 
assuntos abordados. 
 De acordo com o profissional, o 
ideal é que as pessoas pratiquem 
atividades físicas durante toda a 
vida, para que, ao chegar à terceira 
idade, os efeitos e melhorias se 
potencializem, proporcionando 
maior autonomia e resistência 
- inclusive nas atividades 
cotidianas. Mas quem quiser iniciar 
as atividades um pouco mais 
tarde também é válido, pois só 
aumentará sua qualidade de vida.

Saúde e 
diversão para 
aposentados 

e sócios-
contribuintes

Personal Marcelo Affonso falou sobre atividade física Presidente da Ampeb também prestigiou os associados
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Notas Em fevereiro, o consultório móvel odontológico visitou 
as Promotorias Regionais de Porto Seguro, Itabuna e 
Ilhéus. Em março será a vez das cidades de Seabra, 
Barreiras e Ibotirama. Já em abril as visitas estão 
previstas para serem realizadas em Jequié, Itapetinga e 
Vitória da Conquista.

Os associados da Ampeb e seus dependentes 
têm direito ao desconto de 10% (dez por 
cento) no cardápio do Restaurante Mar na 
Boca, situado na Rua Aloísio, nº 02, Corredor 
da Vitória. Tels: (71)3336-0110/0369

Consultório Móvel
Novo convênio

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (Fesmip) realizará entre os 
dias 23, 24 e 25 de março, das 19h às 22h, o curso “Atualização Jurídica”, na 
sede da instituição, no Jardim Baiano. Serão discutidas as recentes súmulas 
de número 383, 401, 403, 410 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre matérias ligadas ao processo 
e ao Direito Penal, tais como: prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, 

arquivamento implícito do inquérito policial, utilização de prova ilícita e 
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 
Para ministrar o curso, até o momento estão confirmados nomes como Cristiano 
Chaves, Roberto Gomes e Freddie Diddier Jr. Maiores informações através do 
email: cursos@fesmip.org.br ou pelo telefone (71)3321-1724.

FESMIP



Ano XIII • Nº 57 • Fevereiro/2010

16

 
2/3
2/3
2/3
2/3
3/3
3/3
3/3
4/3
5/3
5/3
6/3
6/3
7/3
7/3
7/3
6/3
8/3
8/3
9/3

10/3
10/3
11/3
11/3
13/3
14/3
14/3
14/3
15/3
15/3
16/3
16/3
17/3
18/3
18/3
19/3
19/3
19/3
20/3
20/3
20/3
21/3
21/3
2113
2213
2213
22/3
23/3
23/3
24/3
24/3
24/3
26/3
27/3
27/3
26/3
29/3
29/3
30/3

Sociais

Adaucto Gonçalves de Salles Brasil - procurador de Justiça aposentado e associado 
Alexandrina Almeida Santos - esposa do procurador de Justiça aposentado e associado Edson Alves dos Santos 
Álvaro Dias da Silva - genitor do procurador de Justiça e associado Franklin Ourives Dias da Silva 
 Armando Carneiro de Oliveira - genitor do promotor de Justiça e associado Gilber Santos Oliveira 
Gilberto Caetano de Jesus - promotor de Justiça aposentado e associado 
José Gabriel Castilho Filho - promotor de Justiça aposentado 
José Viana Saback - procurador de Justiça aposentado e associado 
Odete Jabur Abud - irmã da procuradora de Justiça aposentada e associada Lygia Jabur Abud
Rubem Rodrigues Nogueira, ex-procurador-geral de Justiça
Senhorinha Santos Macedo - genitora do promotor de Justiça e associado Valmiro Santos MacedoFA

LE
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M
EN
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S

Lista de Associados por Mês de Aniversário
M A R Ç O

Zelia de Santana Ledoux
Rosa Mana da Conceição Correia Oliveira
Edulindo Ribeiro de Carvalho
Alba Helena Pimentel do lago
Maurício Cerqueira Lima
Paulo Martim Mariani Sliva
Claudia Virginia Santos Barreto
Mauricio José Falcão Fontes
Ana Rita Cerqueira Nascimento
Rita Andrea Rehen Almeida Tourinho
Edna Márcia Souza Barreto de Oliveira
Hermenegildo Virgilio de Queiroz
Carlos Augusto Serra de Faria
Maria de Fatima Silveira Passos de Macedo
Leonardo de Almeida Bitencourt
Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão
Olivan Costa Leal
Demetrio Loures Rafael dos Santos
Samir Cabús Nachef Júnior
Gilber Santos de Oliveira
Alberto José Gomes
Roberta Rezende Barbosa
Graziella Junqueira Pereira
Anna Kristina Santos Lehubach Prates
Rosa Patricia Salgado Atanazio
Stella Athanazio de Oliveira Santos
Maria Luisa Moreira da Silva
Mana Alice Miranda da Silva
Sheila Suzart Martins
Marta das Graças Polli Azevedo
Elza Mana de Souza
Janina Schuenck Brantes Sacramento
Tamar Oliveira Luz Dias
Clara Akemi Nakai Kabayashi
Marcia José CordeIro Fahel
Joseane Suzart Lopes da Silva
Rossana Paternostro Nery
Valdir Caires Mendes
Janete Souza Bacelar de Jesus
Hugo Casciano de Sant’Anna
Wanderlino Nogueira Neto
Airton Juarez Chastinet Mascarenhas JúnIior
Ana Rita Pinheiro Rodrigues
Luciana Maria B C Neves Almeida
0to Almeida Oliveira Junior
Almiro de Sena Soares Filho
Heron Jose de Santana Gordilho
Lícia Mana de Oliveira
Rogério Luis Gomes de Queiroz
Giovana Souza Barbosa
Ivan Ito Messlias de Oliveira Junior
Joana Pedreira Philigret Baptista
Elmir Duclerc Ramalho Junior
Antônio Eduardo Cunha Setubal
Ailton Antonio Guimarães
Cleide Ramos Reis
Terezinha de Lourdes Lantyer Oliveira
Cellia Oliveira Boaventura

M A I O
Alexandre Magno Oliveira Lins
Luiz Augusto de Santana
Vera Lúcia de Azeredo Coutinho
Juçara Azevedo de Carvalho Gonçalves
Roberto de Almeida Borges Gomes
Darluse Ribeiro Sousa
Cleide Leite Barros
Vanezza de Oliveira Bastos Rossi
Oldemar de Azevedo Campelo
Davi Gallo Barouh
Nazira de Albuquerque Quixadá
Onelice Almeida e Silva
Marina Nery de Brito
Renato Climático do Espirita Santo
Solon Dias da Rocha Filho
MaurIcio Pessoa Gondim de Matos
Maria Marta Karaoglan M. Abreu
Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo
Evandro luiz Santos de Jesus
Rafael de Castro Matias
Marcelo Mascarenhas de Cerqueira
Ulisses Campos de Araújo
Washington Araújo Carigé
Maria Célia Calmon de Almeida Bayler
Janio Peregrino Braga
Valéria Andrade Pedreira
Maria Isabel Rodrigues de Oliveira
Karine Campos Espinheira
José Loiola Filho
Ruy Osório
Rildo Mendes de Carvalho
Antônio Carlos Dias de Souza
Marta Regina Pinto Bonfim
Mauricio Foltz Cavalcanti
Christian Ribeiro de Menezes
Paulo Eduardo Sampaio Figuereido
Maria Joselita de Menezes
Mariana Meira Porto de Castro
Maria Auxiliadora Loureiro Mehmeri
Lúcia Bastos Farias Rocha
Luciana Isabella Moreira
Rita Maria Silva Rodrigues
Olímpia Coelho Campinho Júnior
Núbia Rolim dos Santos
Luiza Gomes Amoedo
Sara de Oliveira G. A. e Sá
Manoel Cândido M. de Oliveira
Luiz Eugênio Fonseca Miranda
Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira
Walter Xavier da M. Schwabacher
Nidalva de Andrade Brito Oliveira
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
Elzira Barros da Resureição
Márcia Munique Andrade de Oliveira
Everardo José Yunes Pinheiro
Ana Dalva Reis de Queiroz
Carlos Henrique Trindade Lourenço dos Santos
Arnaldo Augusto Goulart Novis
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29/5
31/5

Alexandre Lamas da Costa
Andrea Anadna Santos Correia
Patricia Kathy A Medrado A Mendes
Maria de Jesus Portela
Antônio Ferreira Villas Boas Neto
José Emmanuel AraúJo Lemos

A B R I L
Valtércio Pedrosa
Flavia Cerqueira Sampalo Fontes
Eugênio Benjamin de Souza Dantas Fontes
Vilma Cecilia Batista
Luciano Rocha Santana
Jose Ubiratan Almeida Bezerra
Suzana Dantas Cerqueilra Monteiro
Grace de Menezes Campello Apolonis
Jose Dutra de Lima Júnior
Maria da Glória Saback
Maria da Glória E. Vieira Sback
Ademário Silva Rodrigues
Rita de Cassia Rodrigues Caxias de Souza
Marilúcia Cotrim Gama Nunes
Gervásio lopes da Silva Júnior
Marco Antonio Chaves da Silva
Mana Eugênia Passos da Silva Oliveira
Isabel Cordeiro Ferreira de Souza
Jose Luiz da Fonseca
Maria de Fátima Campos da Cunha
Zildeth Ramos de Almeida Gouveia
Luciano Valadares Garcia
Livia Maria Santana e Sant’Anna Vaz
Mônica Barroso Costa
Helenocrates Marback D’Oliveira
José Pereira de Oliveira
Celia Saraiva Corrêia
Leandro Marques Meira
Edson Alves dos Santos
Maria Celeste Pereira de Carvalho
Gilmara Espírito Santo Carvalho
Ítala Suzana da Silva Carvalho
Patricia Peixoto de Mattos
Wellington Jose C Pontes
Adriani Vasconcelos Pazelli
Terezinha Maria Lobo Santos
Fernando Wellington Marques Teixeira
Edgard Bastos da Sliva Pitangueiras
Ana Cândida Silveira Barbosa
Therezinha Leony Lyra
FIávia Lucia Gomes Pereira
Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira
Magnólia Lima de Paiva
Maria Augusta Santos de Carvalho
Gilberto Costa de Amorim Júnior
Patricia Lima de Jesus Santos
Carlos Alberto Dultra Cintra
Eduvirges Ribeiro Tavares
Ana Paula Bacellar Biltencourt
Julimar Barreto Ferreira
Andrea Mendonça da Costa
Ana Luiza Menezes Alves Matui
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31/3
31/3
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Notas
Sociais

O promotor de Justiça Everardo José Yunes Pinheiro recebeu o Título 
Honorífico de Cidadania do Município de Gandu, em sessão solene 
realizada pela Câmara Municipal, no dia 28 de julho. A homenagem foi 
realizada em comemoração ao 51ª aniversário de emancipação da cidade, 
a 290 km da capital baiana. Além do título, o promotor recebeu da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) uma placa de homenagem ressaltando sua 
atuação eleitoral na 151ª zona. 

Promotor recebe Título 
Honorífico em Gandu

Em reconhecimento aos serviços prestados à Comarca de Cruz das Almas, o 
promotor de Justiça Waldemar de Araújo Filho recebeu, no dia 29 de julho, na Câmara 
de Vereadores da cidade, a “Comenda 29 de julho’, uma homenagem comemorativa 
pelo 112º aniversário de emancipação política do município. O autor da indicação 

foi o vereador Max Passos Mendes, que, na ocasião, ressaltou a importância do 
Ministério Público na efetivação plena da cidadania e no trabalho, desenvolvido na 
comarca. 

Câmara Municipal homenageia promotor em Cruz das Almas 

A ex-presidente da Ampeb, Norma Cavalcanti, teve a foto incluída na galeria de 
ex-presidentes da entidade, no dia 6 de novembro. 

Galeria de ex-presidentes
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  “Cidade da Energia. Assim é conhecida a 
cidade de Paulo Afonso/BA. Sede da Usina Hidrelétrica 
do São Francisco - CHESF [1], subsidiária das Centrais 
Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás, criada pelo Decreto-
Lei nº 8.031, de 03 de outubro de 1945, e constituída na 
primeira assembleia geral de acionistas, realizada em 15 
de março de 1948, com a missão de produzir, transmitir e 
comercializar energia elétrica para a Região Nordeste do 
Brasil. A energia elétrica aqui gerada é transmitida através 
de um amplo, variado e complexo Sistema de Transmissão, 
composto de 94 subestações e mais de 18.000 km de 
linhas, nas tensões de 69, 138, 230 e 500 kV. Esse também 
é o maior sistema de transmissão do país, em extensão.  
Paulo Afonso traz essa vocação energética ínsita em si e 
traduzida nas suas lindas cachoeiras.
         
 Nos primórdios do século XVIII, Paulo Afonso [2] 
foi habitada por bandeirantes portugueses que, chefiados 
por Garcia d’Ávila, subiram o rio São Francisco e atingiram 
as terras onde hoje está localizada a cidade. Seduzidos 
pela abundância de água e imensidão dos campos, 
muitos se deixaram ficar. Encontrando os pacíficos índios 
mariquitas e pancarus, com eles dedicaram-se à lavoura e 
à criação de gado, embora, desde meados de 1705, padres 
católicos tivessem iniciado a catequese dos silvícolas, 
principalmente com intuito de evitar que fossem explorados 
pelos bandeirantes.
 
Em 3 de outubro de 1725, o sertanista Paulo Viveiros 
Afonso recebeu, por alvará, uma sesmaria medindo três 
léguas de comprimento por uma de largura. Situada na 
margem esquerda do rio São Francisco, abrangia as 
terras alagoanas da Cachoeira, conhecida, então, como 
“Sumidouro”. Não se conformando com a área que 
recebeu, o donatário ocupou, além das ilhas fronteiras 
(entre as quais a da Barroca ou Tapera), as terras baianas 
existentes na margem direita, onde construiu um arraial 

que, posteriormente, se transformou na Tapera de Paulo 
Afonso. A localidade, procurada como pouso de boiadas, 
começou a exigir desenvolvimento comercial que atendesse 
à solicitação de gêneros, por parte, não só dos adventícios, 
como da população local. 

 O lugarejo já era expressivo núcleo demográfico 
do município de Glória quando o Governo Federal, em 15 
de março de 1948, criou a Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco, com a finalidade de aproveitar a energia 
da Cachoeira de Paulo Afonso. O acampamento de obras 
localizou-se nas terras da Fazenda Forquilha. Em torno das 
instalações da usina cresceu a cidade.

 As expedições, que iniciaram em 1553 a 
penetração do rio São Francisco, estão ligadas à história 
da Cachoeira de Paulo Afonso. Nos séculos XVI e XVII, de 
acordo com os arquivos de Portugal e do Brasil, a Cachoeira 
era conhecida como “Sumidouro” ou “Forquilha”, passando 
a ter a atual denominação após a concessão da sesmaria a 
Paulo Viveiros Afonso, através do alvará de 3 de outubro de 
1725.

 Foi Delmiro Gouveia o pioneiro que, em 26 de 
janeiro de 1913, inaugurou uma pequena usina de 1.500 
HP, hoje paralisada, e fez transportar energia elétrica de 
Paulo Afonso para a localidade de Pedra, atual cidade 
de Delmiro Gouveia, sede do município de igual nome, 
desmembrado do de Água Branca, em Alagoas.
A principal característica de Paulo Afonso é ter sido sede 
da primeira usina subterrânea instalada no Brasil. Suas 
turbinas encontram-se a mais de 80 metros abaixo do nível 
do rio São Francisco.

 Paulo Afonso passou a Distrito do município 
de Glória pela Lei Estadual n.° 628, de 30 de dezembro 
de 1953, tendo sua instalação se verificado em 24 de 

setembro do ano seguinte. Em 28 de julho de 1958, a 
Lei Estadual n.° 1.012 dá ao Distrito de Paulo Afonso 
autonomia política tornando-o município.

 O município é sede de Comarca da 3ª entrância, 
hoje entrância intermediária, criada a 3 de março de 1966, 
pela Lei n.° 2.314, e sua jurisdição abrange o município 
Santa Brígida/BA.
        
  Cidade de povo caloroso, receptivo, como o bom 
baiano, mas temperado com a mescla de origens, como o 
bom brasileiro. Paulo Afonso situa-se em região fronteiriça 
com os Estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe e tem 
cada um deles como fonte fecunda de seu povo e sua 
cultura.
        
  Vocacionada à geração de energia e ao turismo, 
encontra solo fértil aos esportes radicais e é um verdadeiro 
bálsamo àquele que deseja se deleitar com belezas 
naturais exuberantes em pleno sertão.
       
  Quando aqui chequei, após conhecer no 
exercício ministerial diversas cidades no centro, no 
oeste e no norte da Bahia, dentre outras tantas que os 
deslocamentos funcionais nos impõe, a primeira palavra 
que pensei e senti foi: oásis! Linda, água abundante 
em espetaculares cachoeiras, arborização gratificante. 
Também poder-se-ia chamar “Jóia do Sertão”, por suas 
fantásticas e preciosas cachoeiras.
         
 Aliás, “Oásis do Sertão é seu outro nome”. 
Como Paulo Afonso não há igual no sertão da Bahia. Um 
deslumbramento cálido no meu coração. É o que sinto por 
morar e viver em Paulo Afonso. Apesar de pernambucana, 
com muito amor, sinto-me paulafonsina nata.

Oásis do Sertão
*Por Milane de Vasconcelos Tavares

[1] Dados extraídos do site da CHESF: www.chesf.gov.br • [2] Dados extraídos do site da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso: ww.pauloafonso.ba.gov.br

A CACHOEIRA - Castro Alves
(Tributo às cachoeiras que integram Paulo Afonso/BA)

Mas súbito da noite no arrepio 
Um mugido soturno rompe as trevas... 

Titubantes — no álveo do rio — 
Tremem as lapas dos titães coevas!... 

Que grito é este sepulcral, bravio, 
Que espanta as sombras ululantes, sevas? 

É o brado atroador da catadupa 
Do penhasco batendo na garupa!... 
Quando no lodo fértil das paragens 

Onde o Paraguaçu rola profundo, 
O vermelho novilho nas pastagens 

Come os caniços do torrão fecundo; 
Inquieto ele aspira nas bafagens 

Da negra sucr’ruiúba o cheiro imundo... 
Mas já tarde... silvando o monstro voa... 

E o novilho preado os ares troa! 
Então doido de dor, sânie babando, 

Co’a serpente no dorso parte o touro... 
Aos bramidos os vales vão clamando, 

Fogem as aves em sentido choro... 
Mas súbito ela às águas o arrastando 
Contrai-se para o negro sorvedouro... 

E enrolando-lhe o corpo quente, exangue, 
Quebra-o nas roscas, donde jorra o sangue. 

Assim dir-se-ia que a caudal gigante  
— Larga sucuruiúba do infinito  

—Co’as escamas das ondas coruscante 
Ferrara o negro touro de granito!... 

Hórrido, insano, triste, lacerante 
Sobe do abismo um pavoroso grito... 

E medonha a suar a rocha brava 
As pontas negras na serpente crava!... 

Dilacerado o rio espadanando 
Chama as águas da extrema do deserto... 

Atropela-se, empina, espuma o bando... 
E em massa rui no precipício aberto... 
Das grutas nas cavernas estourando 
O coro dos trovões travam concerto... 
E ao vê-lo as águias tontas, eriçadas 

Caem de horror no abismo estateladas... 
A cachoeira! Paulo Afonso! O abismo! 

A briga colossal dos elementos! 
As garras do Centauro em paroxismo Raspando os 

flancos dos parcéis sangrentos. 
Relutantes na dor do cataclismo 
Os braços do gigante suarentos 

Agüentando a ranger (espanto! assombro!) 
O rio inteiro, que lhe cai do ombro. 

Grupo enorme do fero Laocoonte 
Viva a Grécia acolá e a luta estranha!... 
Do sacerdote o punho e a roxa fronte... 

E as serpentes de Tênedos em sanha!... 
Por hidra — um rio! Por áugure — um monte! 

Por aras de Minerva — uma montanha! 
E em torno ao pedestal laçados, tredos, 

Como filhos — chorando-lhe — os penedos!!!...
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 Hotel Belvedere
Av. Apolônio Sales, 457 
           (75) 3281-6367
 
Hotel San Marino
Av. Getúlio Vargas, 3 
           (75) 3 281-3026
 
Pousada Ipanema
Av. Landulfo Alves 224
(75) 3281-3369

 Hotel Cacique
Av. Getúlio Vargas 210
(75) 3281-1134

Hotel Residence
Av. Landulfo Alves 188
Centro (75) 3281-1381
 
Pousada Energia
Av. Apolônio Sales 910
(75) 3281-5528

Hotel Palace
Av. Apolônio Sales 319
(75) 3281-4521
 
Pousada Ilha Bela
Rua Camélias, 208
(75) 3281-2086 
   
Pousada Paulo Afonso
Av. Apolônio Sales 1055
(75) 3281-3888

Restaurante e Churrascaria Rei do Laço 
Rua Otaviano Leandro de Moraes, 293 
(75) 281-4149
 
Restaurante e Pizzaria Casa Nostra
Rua dos Amores, 14 
(75) 281-2066 
 
Bar e Restaurante Visual
Av. Getúlio Vargas, s/n, box11 
(75) 281-0555 
 
Restaurante Sparttacu’s
Av. Juscelino Kubitscheck, 265 
(75) 281-9558ON
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        Habitado por bandeirantes portugueses no 
século VXIII, o município de Paulo Afonso seduz 
pela abundância de água e imensidão dos campos. 
Localizada a aproximadamente 480 km de Salvador, a 
cidade é oriunda da sesmaria recebida pelo sertanista 
Paulo Viveiros Afonso, em 3 de outubro de 1725. A 
princípio abrangia apenas a margem esquerda do Rio 
São Francisco, em terras alagoanas da Cachoeira de 
Paulo Afonso, e posteriormente, foi incorporada às 
terras baianas à margem direita.
        Famosa por possuir belezas naturais como 
as cachoeiras, por atrair aventureiros de todo país 
em busca de emoção e adeptos do ecoturismo, por 
suas usinas hidrelétricas e por abrigar a Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) – um dos 
maiores parques energéticos da América Latina, a 
cidade é conhecida como “Capital da Energia”. Segundo 

conta a história, até o cangaceiro Lampião, Maria Bonita 
e seu bando foram seduzidos pelo local, usado como 
refúgio.
        Quem passa pela cidade não pode deixar de 
conferir a Ponte Metálica com mais de 80 metros de 
altura sobre o “Velho Chico”, ligando os Estados da 
Bahia e Alagoas e servindo de base para saltos de 
bungee jump; o Canyon do Rio São Francisco, que pode 
ser apreciado em passeios de catamarã, com locais 
para banhos e mergulhos; a Cachoeira de Paulo Afonso 
formada por diversas quedas d’água, em especial a do 
“Véu de Noiva”; o Mirante da Cachoeira, localizado na 
“Ilha do Urubu”; o bondinho e a prainha. 
        Além da natureza, a arquitetura e os monumentos 
são outras atrações de Paulo Afonso que não podem 
deixar de ser conferidas.
 

M A I S  S O B R E  P A U L O  A F O N S O

Via Terrestre: A partir de Salvador, distante a 480km pela BR-110. O município fica em um ponto de confluência dos Estados 
da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, com acesso pelas rodovias BR-210 e BR-423.

COMO CHEGAR


