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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA DA AMPEB EM 2021 – 

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DA AMPEB1 

 

Salvador, 16 de fevereiro de 2022 

 

Associados/as da AMPEB, 

 

Cumprimentando-os/as cordialmente, convocada a Assembleia Geral Ordinária da 

Associação do Ministério Público da Bahia para o dia 04/03/2022, nos termos dos artigos 

11, I, 12, 16 e 26, I, do Estatuto da AMPEB, a Diretoria submete à apreciação de Vossas 

Excelências o relatório das atividades desenvolvidas no exercício de 2021. 

Destacamos que, no período, as atividades e planos da AMPEB para o exercício 

sofreram interferência direta e permanente das restrições impostas pelos poderes públicos 

estadual e municipal, em decorrência da pandemia da Covid-19, assim como das medidas 

de prevenção que a entidade adotou para minorar, ainda mais, os riscos aos nossos 

associados e funcionários decorrentes desse cenário. 

Em função disso, os horários de funcionamento das atividades administrativas e dos 

consultórios sofreram ajustes. A mesma coisa aconteceu com o sítio São Paulo, 

adequando-se aos avanços na contenção da pandemia. Deu-se prioridade aos atendimentos 

virtuais dos associados, salvo quando impossível. Nos consultórios, foram mantidos os 

protocolos rigorosos de biossegurança. 

Ressaltamos, ainda, que desde o primeiro momento da pandemia, a AMPEB adotou 

os mais severos e adequados procedimentos de biossegurança, adquirindo equipamentos e 

produtos indicados nos melhores protocolos, para assegurar a saúde de seus colaboradores 

e dos associados que compareceram à associação no período permitido. 

 
1 Art. 16 - Anualmente, na primeira quinzena do mês de março, será realizada Assembleia Geral Ordinária 

para tomar as contas da Diretoria, deliberar sobre o relatório de atividades e o parecer do Conselho Fiscal, 

referentes ao exercício financeiro anterior, e apreciar planos e as metas da Diretoria para o próximo 

exercício. 



2 

 

Com esse objetivo, procedemos ainda ao incremento do pessoal responsável pela 

limpeza na sede administrativa, desde 2020, o que se manteve em 2021. 

Relevante pontuar que a agenda de todos os consultórios foi ajustada, estabelecendo-

se intervalo necessário para a aplicação de todos os procedimentos de limpeza indicados 

pelas autoridades competentes. 

 

1. INSTITUCIONAL 

 

Na permanente defesa institucional da classe, das prerrogativas funcionais, e do 

Ministério Público, o ano de 2021 foi marcado pela constante atuação da AMPEB, 

elencando-se as seguintes ações: 

 

1.1 DEMANDAS LOCAIS 

 

1.1. Reforma da previdência estadual: 

 

A partir da aprovação da reforma da previdência estadual, a AMPEB convocou 

Assembleia Geral Extraordinária – AGE, ocorrida em 21/09/2020, para deliberação das 

medidas a serem adotadas em torno dos pontos prejudiciais à classe e suscetíveis de 

discussão jurídica. 

Nesse sentido, a partir da aprovação da classe na AGE referida, a AMPEB tomou 

parte, como coautora, e ingressou como amicus curiae em Ações Diretas de 

Inconstitucionalidades – ADIs propostas pelo coletivo Carreiras de Estado Organizadas – 

CEO, todas em curso no Tribunal de Justiça da Bahia, que discutem os seguintes aspectos: 

a) Majoração da base de cálculo da contribuição previdenciária dos proventos e 

pensões – processo nº 8025861-36.2020.8.05.0000; 

b) supressão da isenção parcial da contribuição previdenciária para inativos e 

pensionista portadores de doenças incapacitantes – processo nº 8025861-

36.2020.8.05.0000; 
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c) Regras de transição para fins de aposentadoria - processo nº 8033612-

74.2020.8.05.0000; 

d) Alíquota Progressiva - processo nº 8017201-53.2020.8.05.0000; 

Na ADI n. 8033612- 74.2020.8.05.0000, onde se requereu que o atual ordenamento e 

regras da ECE n.º 26/2020 fossem interpretados conforme os arts. 2º, 6º, e 6º-A da 

Constituição Federal, da EC n.º 41/2003, e art. 3º, da EC n.º 47/2005, deferiu-se liminar, 

que beneficiou nossos associados que, não fosse tal reforma (e até que posteriormente 

corrigida a inconstitucionalidade apontada), cumpririam os requisitos de aposentação 

previstos no(s) regime(s) anterior(es). 

Além disso, seguimos acompanhando a Representação de Inconstitucionalidade no 

TJBA (8001799-63.2019.8.05.0000, cujo curso foi suspenso até julgamento da ADI 6122 

no STF. O relator desta ADI é o ministro Gilmar Mendes que, considerando a relevância 

da questão em análise, adotou o rito previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999 (Lei das 

ADIs), que autoriza o julgamento da ação pelo Plenário do STF diretamente no mérito, 

sem análise prévia do pedido de liminar. O parecer da Procuradoria-Geral da República foi 

contrário ao pleito da AMPEB, levado à Conamp. 

 

1.2. Abono de permanência: 

 

Além de obter no Poder Legislativo local a alteração do regime jurídico 

previdenciário estadual, o Poder Executivo também propôs – e teve êxito na aprovação 

respectiva – a modificação do regime jurídico do abono de permanência. 

Dado o impacto na nossa carreira e a invasão de nossa legitimidade, a AMPEB 

também figura na ADI nº8022245-53.2020.8.05.0000. O pleno do TJ-BA, concedeu 

liminar na ADI 8022245-53.2020.8.05.0000, que suspendeu a restrição imposta pela lei em 

questão, relativamente ao quantitativo de 10% dos membros de nossa carreira suscetíveis 

de, cumprindo os requisitos de aquisição do benefício, receber o abono de permanência, 

restrição esta estabelecida na Lei Estadual 14.262 de 13 de maio de 2020. 

A decisão gerou ainda direitos retroativos aos nossos associados, já obtidos 

administrativamente, em muitos casos. 
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1.3. Administração Superior do MPBA 

 

A AMPEB permanece presente nas principais sessões dos Órgãos Colegiados do 

MP/BA e em contato constante com a Corregedoria Geral e a Procuradoria Geral de Justiça 

para defender os interesses e prerrogativas dos associados. Dentre as atividades e os pleitos 

diversos, destacam-se: 

- pleito para regulamentação no âmbito do MPBA de gratificação pelo desempenho 

cumulativo de funções administrativas para Coordenadores de Regionais, como forma de 

compensá-los pelo acúmulo de funções e a evidente carga superior de trabalho (OF. EXT. 

N° 107/2019, SIMP N° 003.0.38976/2019). 

- requerimento para que o MP/BA, vez que já cessado o desconto da contribuição 

previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis à aposentadoria dos membros, proceda a 

restituição de todas as parcelas descontadas nos últimos 5 anos, com juros e correção 

monetária (SIMP N° 003.0.37572/2019). O pleito é pautado no julgamento do RE n° 

593.068/SC;  

- pedido de envio de projeto de lei para redução do percentual de diferença de 

entrância, e de instância, para 5%, como ocorre em mais de 20 Ministérios Públicos - 

requerimento reiterado (OF. EXT. 023/2019), com a informação de recente aprovação pelo 

Pleno do TJBA de envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa. Vale destacar que em 

Pernambuco, como também já informado à Procuradoria Geral baiana, o MPPE capitaneou 

a redução, seguido pelo TJ pernambucano; 

- acompanhamento e reiteração de demanda para que a Procuradoria Geral de Justiça 

encaminhe projeto de lei à Assembleia Legislativa da Bahia, permitindo aos membros do 

MPBA solicitar a conversão da folga compensatória do plantão em pecúnia 

indenizatória. Foi objeto de reunião entre AMPEB e Procuradoria Geral ocorrida em 

11/05/2018. O pleito foi reiterado através do OF.EXT.N° 020/2019 e do 

OF.EXT.N°009/2021. Pende de discussão e deliberação da Procuradoria Geral; 

- reiteração do pleito de incremento do pagamento de verba paga a título de 

substituição em exercício simultâneo com a titularidade, à razão de 1/3, com modelo 

da normatização aplicada no MPRJ (OF. EXT. n. 208/2017). Objeto da reunião ocorrida 

em 11/05/2018. O requerimento foi reiterado através do OF.EXT. n. 012/2019. Objeto de 

reuniões entre a AMPEB e o gabinete da PGJ; 
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- renovação do pedido de pagamento da verba correspondente à substituição ao 

Membro designado para atuar durante o recesso forense em Promotoria diversa da sua 

titularidade (OF. EXT. n. 328/2017). O tema foi reiterado através do OF.EXT.N° 

019/2019 e decidido pela PGJ, com possibilidade de reavaliação oportuna, pela negativa, 

com arquivamento; 

- requerimento de pagamento de diária e indenização de transporte nos 

deslocamentos para atuar fora da titularidade, na Região Metropolitana de Salvador, 

pugnando que o MPBA afaste a vedação contida no art. 5º, § 1º, do Ato Normativo 

031/2019. O pleito foi reiterado através do OF. EXT. 103/2019 (SIMP N° 

003.0.37660/2019) e, após reunião com o gabinete da PGJ, está com assessoria para 

parecer; 

 - demanda para que haja alteração no artigo 4° do Ato Normativo 009/2013, que 

limita a quatro o número de diárias funcionais concedidas por mês ao Membros do 

Ministério Público. Foi editado o Ato Normativo 031/2019, mas a limitação das diárias foi 

mantida. O pleito foi reiterado através do OF. EXT. 103/2019 (SIMP N° 

003.0.37660/2019); 

- pedido de pagamento da repercussão das promoções ocorridas no exercício aos 

valores antecipados em janeiro, correspondentes ao adicional de férias e abono 

pecuniário, bem como do 13° salário aos membros do MPBA (OF. EXT. n. 017/2019. 

Houve reiteração do pleito e realização de reuniões com a AMPEB, pendendo de resposta 

formal da Procuradoria Geral de Justiça; 

- acompanhamento do pleito para que seja estendido o reconhecimento de ajuda de 

custo prevista no art. 156 da Lei Complementar n° 11/1996 aos Promotores de Justiça 

que se titularizaram como Promotores de Entrância Inicial e que tiveram a mudança de 

domicílio legal a partir da titularização. O tema foi objeto de reunião com o gabinete da 

Procuradoria Geral de Justiça, estando no aguardo de deliberação formal; 

- avaliação da viabilidade de requerimento de elevação do valor pago aos 

Aposentados pelo crédito da PAE. Nos autos do procedimento 0.00.000.001196/2014-62, 

restou acordado entre a AMPEB e o MP/BA o aumento de 100% dos valores da PAE, para 

o exercício de 2020. Em 2021, o aumento será de 34% e em 2022 o valor terá um 

acréscimo de 25%; 

- correção dos valores da PAE, exercício de 2021 - SEI 19.09.01970.0024162/2021-

09; 
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- avaliação acerca de reiteração do pleito para que a PGJ selecione e nomeie 

estagiários de pós-graduação em Direito (OF.EXT. N° 037/2019); 

- trabalho perante o Conselho Superior do MP/BA acerca do aperfeiçoamento dos 

critérios para aferição do merecimento na movimentação na carreira no âmbito do 

MPBA. O Conselho Superior do MP/BA editou a Resolução n° 039/2019, que dispõe 

sobre os pressupostos, requisitos e critérios objetivos para aferição do merecimento. Houve 

uma comissão na anterior composição do CSMP que realizou um trabalho de elaboração 

de proposta de atualização da resolução, não encerrado em razão do término do mandato. 

O tema será retomado na nova composição do colegiado; 

- intervenção em sessões do CSMP nas quais se discutiu a reformulação da 

Resolução nº066/2007, apresentando sugestões, que resultaram na Resolução nº 098, de 20 

de outubro de 2020; 

- intervenção em sessões do CSMP para assegurar prerrogativas e direitos dos 

associados em relação à proposta de modificação do regulamento do estágio probatório dos 

Membros do Ministério Público do Estado da Bahia, que resultou na Resolução nº 101, de 

17 de dezembro de 2020. O tema foi levado ao CNMP, em dois PCAs, relativos a dois 

aspectos da avaliação do estágio probatório, com obtenção de liminar em ambos; 

- requerimento, através de ofício, para que os pleitos da classe fossem 

contemplados na proposta orçamentária de 2021; 

- requerimento ao TJ/BA de aperfeiçoamento da regulamentação da concessão de 

prazo para o MP/BA se manifestar nos autos de prisão em flagrante durante os plantões e 

participação, como amicus curiae, em audiência designada pelo CNJ para tratar do assunto; 

- requerimento de reincorporação dos ATS, suprimidos quando da conversão do 

regime vencimental para o de subsídio, em conformidade com decisões do STF e do CNJ e 

precedente do RJ - Registro: SEI 19.09.01970.0019142/2021-80; 

- requerimento de recálculo, com nova metodologia, de indenização das férias e 

licenças-prêmio não gozadas - SEI 19.09.01970.0017643/2021-63; 

- pedido de extensão aos membros da turma de concurso empossada em janeiro/2020 

dos efeitos da decisão proferida no SEI 19.09.01970.0005987/2020-48 – SEI sob o nº 

19.09.01970.0001664/2022-51; 

- requerimento de antecipação de verbas para as turmas que ingressaram no ano de 

2021 -  SEI sob nº 19.09.01970.0001328/2022-27. 
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1.1.3. Encontros institucionais locais 

 

A AMPEB, mantendo sua política de aproximação institucional com diversas 

autoridades estaduais, manteve reuniões com Deputados Federais e Estaduais, 

Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, presidente do Prevnordeste, dentre 

outras autoridades. 

A diretoria manteve reuniões com grupos de colegas e várias Promotorias Regionais 

para a discussão de temas de interesse da classe, por meio virtual. 

De se destacar que muitas das reuniões foram realizadas com o objetivo de encontrar 

soluções adequadas para preservar direitos e prerrogativas dos membros ministeriais, não 

só com autoridades como também com entidades de classe vinculadas ao coletivo Carreiras 

de Estado Organizadas – CEO, OAB, dentre outros. 

Com a Administração Superior do MP/BA, a diretoria da AMPEB manteve 

permanente interlocução, com a defesa dos interesses dos associados perante a PGJ e a 

Corregedoria-Geral, ademais de nos colegiados. 

 

1.2 NACIONAL 

 

Integrando o Conselho Deliberativo da CONAMP, a AMPEB acompanhou 

ativamente no Congresso Nacional Projetos e Lei e Propostas de Emenda à Constituição 

que afetam o Ministério Público, a atuação funcional de seus Membros, suas prerrogativas 

e direitos. 

Foram emitidas notas técnicas e acompanhadas audiências públicas e votações nas 

comissões e plenários das Casas Legislativas, de maneira virtual. 

Várias matérias relevantes tiveram curso no Congresso Nacional. 

Evitou-se, ainda, a perda de direitos relacionados a indenizações diversas, 

concretização do extrateto, congelamento de subsídios por período indefinido, redução de 

salários, dentre outras. 
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Além dessas matérias, a atuação associativa, com participação ativa da AMPEB, fez-

se presente na defesa da Lei de Improbidade Administrativa, na proposta de Lei de 

|Proteção de Dados, no seu aspecto criminal, nas discussões em torno da alteração da lei de 

lavagem de capitais, na declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil 

Pública, para citar alguns exemplos. 

O trabalho institucional também evitou a inclusão de nossa carreira na reforma 

administrativa (pendente de votação no Parlamento). 

Vale ressaltar que algumas proposições foram arquivadas com o fim da legislatura e 

a CONAMP e demais entidades da FRENTAS têm se mobilizado pelo desarquivamento 

daquelas que interessam aos Membros do MP e da Magistratura. 

Também seguem acompanhados pela CONAMP e associações afiliadas outras 

propostas que reformam o Código Penal e a o Código de Processo Penal, a lei de 

improbidade administrativa e a lei de lavagem de capitais. 

A AMPEB esteve presente nas reuniões com os representantes dos Aposentados 

de todas as associações estaduais, promovida pela CONAMP, bem como da reunião da 

Comissão das Mulheres. 

Por fim, a AMPEB coordena na Conamp a Comissão de Patrimônio Público, 

responsável pelo acompanhamento de propostas que podem atingir a atuação dos 

membros, ademais de integrar os grupos de trabalho (GTs) sobre temas de interesse da 

carreira. 

 

1.3. CNMP 

 

A AMPEB continuou realizando a defesa de seus associados em Reclamações 

Disciplinares e Processos Administrativos Disciplinares. 

Por outro lado, atuou na defesa de seus associados em PCAs que protocolou em 

defesa de membros em estágio probatório. 

 

2. GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 
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Respeitando o planejamento orçamentário implementado para o exercício e 

objetivando incrementar a qualidade da prestação de serviços aos associados, a Diretoria 

da AMPEB em 2021 persistiu na busca da melhor eficiência no uso de recursos dos 

associados. 

No âmbito administrativo, além de terem sido mantidas as medidas voltadas à 

racionalização do uso de recursos humanos, materiais e financeiros, bem assim à 

conservação patrimonial e melhoria dos serviços, outras providências incrementaram o 

alcance do objetivo de aprimorar a eficiência nos gastos. 

Houve a redução de um posto de trabalho no sítio São Paulo, dada a aposentadoria de 

um funcionário e a desnecessidade de substituição, com a manutenção da qualidade dos 

serviços efetuados. 

Nessa linha, cumpre ainda destacar que o imóvel em que funcionava a Casa do 

Promotor de Justiça se encontra alugado para a Fundação Cidade Mãe, pelo prazo de 3 

anos. 

Do mesmo modo, o imóvel onde funcionam instalações do CEAF-MPBA segue 

alugado ao MPBA. 

As rotinas administrativas são levadas a cabo com a cotação de preços em 

fornecedores diversos para contratação mais vantajosa que conjugue melhor preço e maior 

qualidade, sem prejuízos de contratações executadas com foco na especialidade/eficiência 

do prestador. 

Todos os contratos rediscutidos com fornecedores em 2021, numa agenda 

administrativa de permanente revisão, conforme os respectivos prazos de vencimento. 

Ainda como política de redução de gastos, a AMPEB obteve patrocínio para a 

confecção de agendas. 

Essa política estratégica igualmente traz benefícios de ordem financeira para os 

associados, como se dá, por exemplo, com a manutenção dos convênios para 

hospedagem aos associados não domiciliados na região metropolitana (Hotel Bahia do 

Sol e Hotel São Salvador). Houve a renegociação de valores, com a redução do percentual 

de correção solicitado por ambos os parceiros. 

A preservação do patrimônio da entidade se efetivou com a manutenção das 

instalações do Sítio São Paulo, apesar do fechamento por quase todo o ano de 2021, em 

razão da pandemia. 
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A diretoria aprovou a contratação da consultoria de gestão DNZ, aprovada em 

processo de escolha, que elaborou diagnóstico de funcionamento das carteiras e dos 

processos e fluxos de trabalho na AMPEB. As medidas sugeridas pelo consultor estão 

sendo avaliadas para a implementação daquilo que for adequado e oportuno à entidade. 

Implementou-se o sistema virtual de controle de patrimônio (incluindo bens, 

contratos etc.), já em pleno funcionamento. 

 

3. PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO E CONVÊNIOS NA ÁREA DE 

SAÚDE EM GERAL 

 

No âmbito do contrato com a seguradora SulAmérica, deu-se a redução da proposta 

de reajuste do plano de saúde dos Associados, obtendo-se o percentual de 3,0% (e repasse 

de 5% para casos de reembolso), representando uma diminuição de mais de 50% do 

percentual inicialmente postulado pela seguradora. Também o reajuste do plano de saúde 

dos funcionários com a Bradesco Seguradora ficou aquém do pretendido pela prestadora: 

12,67% pedidos a título de reajuste, a AMPEB conseguiu a redução para 5,5%. 

Além disso, a equipe da AMPEB vem mantendo incessante diálogo com a 

SulAmérica, de modo a buscar o equacionamento das necessidades dos associados, 

inclusive pleiteando ampliação da rede de atendimento na capital e no interior, cujos 

dados estão disponíveis no Serviço Social da entidade.  

 

4. ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DA SEDE ADMINISTRATIVA 

 

Serviço de excelência consolidado, o serviço odontológico vem sendo prestado aos 

associados e dependentes. A equipe de profissionais segue orientada a buscar sempre a 

conciliação entre o melhor custo e a melhor qualidade de materiais, para que o padrão 

reconhecido por todos seja preservado. 

Para os associados do interior que não usam o serviço odontológico na sede 

administrativa, permanece mantido o plano odontológico aos Associados do interior, 

Odontoprev, com possibilidade de reembolso. Nos últimos dois anos a AMPEB conseguiu 

que não houvesse reajuste na apólice do Odontoprev. 
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5. CONVÊNIOS 

 

A AMPEB segue ampliando a rede de convênios aos Associados, na capital e no 

interior do Estado, sendo possível acesso ao rol através do site institucional 

(www.ampeb.org.br/convenios/) ou do aplicativo da AMPEB. A busca pela parceria pode 

ser realizada com filtros e por localização, inclusive por meio do Google Maps. Os 

convênios formalizados abarcam os mais diversos serviços e atividades. Sugestões de 

novos convênios podem ser encaminhadas ao Serviço Social da AMPEB, através do 

telefone 71 3320 2312 ou do e-mail servicosocial@ampeb.org.br. 

 

6. ESPORTES 

 

A AMPEB vem apoiando a prática de atividades de natureza esportiva por seus 

associados. 

Ao longo do ano de 2021, as atividades do futebol foram retomadas, havendo o time 

da AMPEB participado do torneiro Nordeste, no Ceará. Também a associação promoveu a 

integração de seus associados em aulas de vôlei de praia. As corridas de rua seguiram 

suspensas, por conta da pandemia. 

 

7. SOCIOCULTURAL 

 

A pandemia afetou intensamente o calendário de eventos sociais e de integração da 

AMPEB. Não houve festas de Dia das Crianças. Conseguiu-se realizar um almoço de fim 

de ano no Sítio São Paulo e um evento de congraçamento dos aposentados, no dia que 

celebra a data deles. 

Através de drive-thru, deu-se ensejo à tradicional campanha de vacinação contra a 

gripe e outras enfermidades, através de parceria com o Laboratório SERVAC. 

Homenagens virtuais foram prestadas em função da passagem das seguintes datas: 

Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças e dia dos Aposentados.  

http://www.ampeb.org.br/convenios/
mailto:servicosocial@ampeb.org.br
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Foram enviados brindes relativos à passagem do Dia das Crianças e às festas de fim 

de ano. 

 

8. ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

 

Processos que envolvem interesses coletivos dos associados da AMPEB receberam a 

devida atenção da Diretoria da AMPEB e da Assessoria Jurídica. Esforços foram 

empreendidos para se obter o andamento de importantes demandas judiciais em curso, tais 

como os da URV Eleitoral, da diferença da URV Estadual, da PAE dos aposentados, do 

ATS e do FUNPREV, da alíquota previdenciária, conforme relatório jurídico publicado. 

Houve pedido de reconhecimento de direito de preferência por idade e por 

enfermidade para os associados nessas condições, a fim de proporcionar o recebimento de 

parte do precatório da URV estadual, no limite de 110 salários mínimos. 

Também houve o pagamento de verba adicional aos aposentados, reduzindo o saldo 

de PAE a eles pertinente. 

Por outro lado, os precatórios, relativo à ação judicial de que saiu vencedora atinente 

a diferenças devidas pelo FUNPREV, começaram a ser pagos, beneficiando os associados 

aposentados.  

Continua sendo realizado o acompanhamento das ações no CARF e na Justiça 

Federal que envolvem a incidência de IR na URV, com o escritório de advocacia 

especializado em direito tributário. Além disso, o ajuizamento de medidas judiciais tem 

sido oportunizado aos Associados para sustar as indevidas cobranças e medidas de coerção 

patrimonial adotadas pela receita federal. 

Como sempre, a AMPEB garante aos associados assistência jurídica em processos 

decorrentes de sua atuação funcional, não apenas junto à Corregedoria local, como no 

CNMP e em demandas judiciais pertinentes. A diretoria e os advogados abordam 

presencialmente com magistrados, conselheiros do CNMP, do CSMP-BA e com as 

corregedorias local e nacional assuntos de interesse da classe e de associados específicos. 

Merece ressaltar-se que a AMPEB desenvolveu trabalho constante no TRF1 e no STJ 

para finalização dos processos ali em curso, relativos à URV (eleitoral e estadual, 

respectivamente). 
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Além disso, gestões foram feitas no Núcleo de Precatórios do TJ/BA em relação ao 

precatório incontroverso da URV estadual. 

Por fim, foi contratado escritório especializado em temas previdenciários, tendo sido 

ajuizadas as ADIs mencionadas anteriormente, com resultado exitoso acerca dos pedidos 

liminares. Esse mesmo escritório ajuizou Mandado de Injunção, objetivando suprir lacuna 

omissiva normativa quanto à instituição do benefício especial em nosso Estado. 

 

9. COMUNICAÇÃO 

 

Notas Públicas de Apoio à atuação dos Associados e em defesa do Ministério 

Público têm sido veiculadas no site da AMPEB e redes sociais, ademais de encaminhadas 

aos órgãos de imprensa que tenham publicado notícia sobre o tema concernente à Nota. 

O site da AMPEB é atualizado constantemente, com notícias locais e nacionais, de 

modo a propiciar aos associados informações sobre a atuação das entidades de 

representação classista dos membros do Ministério Público. 

Com a atualização do site, há espaço para notícias em área aberta e em área restrita, 

demandando, nessa última, login do Associado para acesso ao seu conteúdo, que pode ser 

feito através do aplicativo. 

Também através das redes sociais Facebook, Instagram, lista de transmissão e 

grupos no Whatsapp a AMPEB vem mantendo comunicação com os associados. 

A revista da AMPEB igualmente permaneceu na agenda de execução de ações da 

entidade. 

Fez-se transmissão ao vivo dos eventos, com a disponibilidade em nosso canal da 

AMPEB no Youtube, utilizando-se a plataforma Zoom para transmissão de eventos e 

discussão com associados em reuniões. 

 

10. CONCLUSÃO 
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São essas, em síntese, as atividades desenvolvidas pela AMPEB e sua Diretoria no 

ano 2021, ficando o presente relatório submetido à apreciação da Assembleia Geral 

Ordinária. 

 

 

ADRIANO MARCUS BRITO DE ASSIS 

Presidente da AMPEB 


