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Balanço do 
PRIMEIRO ANO

de gestão

Eleita em junho de 2016, 
a chapa Compromisso e 
Integração, encabeçada 
pelo promotor de 
Justiça Roberto Brayner 
Sampaio, assumiu a 
direção da Associação 
do Ministério Público de 
Pernambuco (AMPPE) 
em um ano marcado pelo 
retrocesso na política 
brasileira, via para 
constantes tentativas de 
retirada dos direitos dos 
cidadãos brasileiros e 
de desvalorização das 
carreiras da Magistratura 
e do Ministério Público. 
Foi, portanto, tempo de 
muita luta e resistência 

e, sobretudo, da busca 
incessante pelo diálogo - 
movimentos muitas vezes 
aliados à Associação 
Nacional do Ministério 
Público (Conamp) e 
à Frente Associativa 
da Magistratura e do 
Ministério Público, cuja 
seccional pernambucana 
é coordenada por 
Brayner. Mas, isso tudo 
se deu sem deixar de 
lado as ações sociais, a 
importância do convívio 
associativo e a otimização 
dos serviços oferecidos 
aos associados.
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Passada a primeira etapa do biênio, 
vamos relembrar os principais fatos 
que marcaram esse percurso inicial?
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As fortes turbulências no cenário sócio-
político-econômico pelas quais o Brasil vem 
passando atingem todos os setores do país 
e o Ministério Público, como instituição que 
contribui diretamente para o funcionamento da 
nação, também tem atravessado momentos de 
dificuldade. Direitos assegurados através de 
muita luta vêm sendo retirados, o que ameaça 
o bom desempenho das atividades do MP por 
todo o país. Em Pernambuco, não tem sido 
diferente. Por isso, desde o ano passado, tem 
sido necessária a intensificação das lutas junto à 
população. 

A AMPPE organizou e participou de protestos 
em repúdio à corrupção, à impunidade e às 
reformas Previdenciária e Trabalhista, além 
de ter garantido o apoio à causas como a luta 
feminina pela igualdade de direitos, conforme 
ocorreu no dia 8 de março, quando membros da 
associação marcharam junto às mulheres pelas 
ruas do Recife. A instituição também marcou 

presença em importantes audiências públicas 
realizadas na Câmara dos Deputados, Senado 
Federal, Assembleia Legislativa do Estado e 
Câmara de Vereadores do Recife, ocasiões em 
que foram debatidos temas como a Reforma da 
Previdência, abuso de autoridade, teto de gastos 
públicos, rezoneamento eleitoral e requalificação 
da BR-101.

A AMPPE não se furtou em emitir sua opinião 
sobre temas controversos como, em maio, 
quando preparou uma carta aberta aos 
deputados federais pernambucanos contra a 
reforma da Previdência e, em junho, uma nota 
pública contra as declarações do ministro Gilmar 
Mendes em evento no Recife. A associação 
também aproximou-se mais da imprensa, 
concedendo entrevistas aos principais jornais e 
rádios, a fim de contribuir para o esclarecimento 
da sociedade local, dialogando com diversos 
segmentos.

Associação presente na 
manifestação nacional contra 
as reformas Previdenciária e 
Trabalhista (29/04/17).

lutAs E OPINIãO



5

Convocados pela AMPPE, 
promotores e procuradores de 
Justiça paralisam atividades 
em ato contra o PL do Abuso 
de Autoridade (26/04/17).

Associação representada 
em ato contra a Reforma 
Previdenciária, realizada 

no centro do Recife 
(15/03/17).
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Voz da AMPPE durante 
audiência pública da 

Alepe dedicada à LOA 
2017 (16/11/17).
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Posse formal dos novos 
promotores de Justiça do 

MPPE. A nomeação de novos 
membros é um dos pleitos da 

AMPPE (10/08/17).

Também foi grande a luta contra a 
Recomendação 001/2014 do Conselho da 
Magistratura de Pernambuco, que, no olhar 
da classe, de forma teratológica, insta os 
juízes a realizarem audiências criminais sem 
a intervenção do Ministério Público. A AMPPE 
foi ao CNJ para combater o ato, inclusive 
promovendo a sustentação oral durante o 
julgamento. A questão será uma bandeira 
permanente da associação enquanto perdurar 
tal incoerência.

Uma série de requerimentos na  defesa dos 
interesses da classe foram encaminhados 
ao Procurador-Geral de Justiça, a exemplo 
dos pleitos relacionados ao recálculo da 
PAE e ATS, pagamento dos juros e correção 
monetária incidentes sobre as verbas 
indenizatórias pagas em parcelas fixas, 
criação de programa de incentivo à formação 
continuada, nomeação de novos promotores de 
Justiça, dentre outros.
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Em Brasília, constante 
atuação conjunta da AMPPE com a 
Conamp e a Frentas.

Além de estar sempre atenta às problemáticas 
estaduais, no que diz respeito ao MPPE, 
a associação tem buscado cada vez mais 
o engajamento junto às instituições que 
representam o Ministério Público no âmbito 
nacional - a Conamp e a Frentas -, com o 
objetivo de fortalecer as lutas e a instituição 
como um todo. Reuniões em Brasília, junto ao 
Conselho Deliberativo da Conamp, e visitas a 
deputados federais e estaduais e a senadores 
têm constantemente feito parte da agenda 
semanal do presidente da AMPPE, que também 
é coordenador da Frentas/PE. A seccional 
pernambucana da Frentas foi formalizada em 
dezembro de 2016, para aproximar as entidades 
de classes estaduais na luta pelo melhor 
funcionamento do MP e da Magistratura.
Uma das mais recentes lutas da associação 
tem sido contra o rezoneamento eleitoral, que 
tem motivado o engajamento junto a deputados 
em Brasília e no Recife. Paralelamente, a 
AMPPE tem apoiado fortemente a campanha, 
encabeçada pela Conamp, contra a tentativa 
de enfraquecimento do MP, entre outros 
pleitos. Relembre pautas anteriores: abuso 
de autoridade, extinção do foro privilegiado, 
desvinculação dos subsídios, limitação de gastos 
públicos etc.

Por outro lado, registramos conquistas durante 
esta caminhada. Atendendo a requerimento 
enviado pela associação na gestão 2014/2016, 
o MPPE, por meio da Resolução nº 008/2016, 
aprovou a ampliação da licença-paternidade 
de seus membros de 5 para 20 dias. Além 
disso, após luta constante da AMPPE e seus 
associados, o pleito relacionado ao pagamento 
do saldo remanescente do ATS em favor dos 
78 membros será atendido pela administração 
do MP pernambucano, como declarado no 
último mês de agosto.

No início da gestão, grande foi esforço para 
estabelecer o diálogo na construção de um 
calendário compartilhado entre as instituições 
que integram o sistema de justiça. Visitas ao 
Procurador-Geral de Justiça, presidente do 
Tribunal de Justiça, presidente da OAB/PE, 
Defensor Público Geral, Procurador-Geral do 
Estado e presidentes das associações dos 
magistrados, defensores e procuradores do 
Estado foram realizadas.

Recentemente, mais uma conquista pode ser 
contabilizada com a dispensa para participação 
no congresso nacional do Ministério Público, 
sem as tradicionais condicionantes.

MObIlIzAçãO E cONquIstAs
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Reunião com o presidente do 
TJPE, Leopoldo Raposo, sobre 
a criação do Calendário do 
Judiciário (20/9/16). 

O presidente da AMPPE 
Roberto Brayner em visita 
ao senador Armando 
Monteiro - PTB/PE 
(23/08/16).

Ato público contra a Corrupção e 
Impunidade, convocado pela Frentas/PE, 
no Fórum de Joana Bezerra, no Recife 
(02/12/16).
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Membros da associação 
apresentam testes durante o XII 
Congresso MPPE.

Um dos compromissos firmados pela atual gestão 
é o de incentivar a formação continuada dos 
membros da associação com a realização de 
seminários, debates e discussões de qualidade. 
No último ano, foi realizado o tradicional debate 
com os candidatos à Procuradoria-Geral de 
Justiça, o XII Congresso do MPPE, uma edição 
do Discuta seus Direitos em Petrolina e o 
seminário dedicado ao quadro de carreira do MP 
pernambucano. Além de prezar pela formação e 
constante atualização da classe, a transparência 
também tem sido uma das marcas da atual 
gestão, com a realização de assembleias-
gerais para debater temas importantes, como 
a ilegalidade da realização de audiências 
criminais sem a presença de representantes do 
MP e a Lei Orçamentária Anual do MPPE (que 
desembocou em uma assembleia permanente), 
oferecendo transmissão ao vivo pela Internet para 
os associados que não puderem presenciar as 
reuniões.

FORMAçãO E dEbAtE
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Realizado entre os dias 31 de 
maio e 2 de junho de 2017, o 
XII Congresso MPPE colocou 
em pauta a crise institucional e 
o Ministério Público da próxima 
década.

AMPPE realiza AGE sobre a 
decisão do CNJ referente à 
presença do Ministério Público 
em julgamentos criminais e o 
orçamento do MPPE (21/1016).

Tradicional debate entre os 
candidatos a PGJ do MPPE 
(19/12/16).
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O AMPPE Encontro para comemorar os 71 
anos da associação teve uma programação 
colaborativa, que contou com poesia, 
exposição de pintura, música e ótimos 
momentos de confraternização (28/07/17).

Para incentivar a união e as trocas entre os 
membros da associação e, consequentemente, 
do MPPE, os eventos sociais organizados pela 
AMPPE têm sido um sucesso. Programações 
como a prévia carnavalesca Tribunal da Folia, 
organizado junto a associações parceiras, e a 
Colônia de Férias (férias de verão e de inverno) 
tiveram feedbacks bastante positivos. Vale 
destacar ainda os excelentes momentos de 
confraternização proporcionados pelo projeto 
AMPPE Encontro, que marcou comemorações 
importantes como o Dia da Mulher, Dia das Mães, 
o aniversário da associação e, mais recentemente, 
a recepção dos novos promotores de Justiça 
- esses eventos aproximaram ainda mais a 
associação do Instituto do Ministério Público de 
Pernambuco (IMPPE), com uma série de parcerias 
super legais (iniciada no evento dedicado ao Dia 
da Consciência Negra), com a participação do 
grupo de canto e dança da entidade em diversos 
encontros e na abertura do XII Congresso do 
MPPE.

As ações no interior do Estado ganharam suporte 
com a nomeação de dois representantes regionais 
da associação: a promotora de Justiça Ana 
Claudia Sena para a Circunscrição de Petrolina e 
o promotor de Justiça Domingos Sávio para a de 
Garanhuns.

cONvívIO AssOcIAtIvO
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A associação estreitou a parceria com o 
IMPPE, desde a realização do AMPPE 
Encontro dedicado ao Dia da Consciência 
Negra (25/11/16).

A recepção dos novos associados 
reuniu grande quantidade de membros 
da AMPPE e familiares na sede da 
associação (25/08/17).
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Comemoração do Dia das 
Crianças, no Clube Campestre 
de Aldeia (12/10/16).

A criançada tomou conta da sede da AMPPE nas 
edições da Colônia de Férias. A programação 
reuniu atividades lúdicas e educativas, além de 
ter proporcionado muitas brincadeiras e lanches 
deliciosos! Na foto, registro da edição das férias de 
verão (16/01/17).
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Presença da presidente 
da CONAMP, Norma 
Cavalcanti, em reunião 
(20/10/16).

Aposentados realizam reunião na sede 
da AMPPE para traçar estratégias de 
ação antes de encontro com o PGJ 
(24/05/17).

Um dos departamentos de maior atividade 
da AMPPE, guiado pelos diretores Geraldo 
Margela Correia e Maria Bernadete Aragão, 
tem buscado unir o segmento a favor de lutas 
como o direito ao voto para Procurador-Geral de 
Justiça, a criação do Conselho de Aposentados 
da Conamp, prerrogativas vencimentais e 
proposições afetas ao Ministério Público, como 
as que tratam do teto de gastos públicos (PEC 
55/16), contribuição previdenciária (PEC 555/16) e 
reforma da Previdência. Portanto, as reuniões dos 
aposentados se tornaram ainda mais frequentes, 
além do engajamento em audiências e atos 
públicos.
O projeto AMPPE Visita (ideia aproveitada 
das propostas da chapa Construir Juntos, que 
concorreu na última eleição para a diretoria 
executiva da associação) foi iniciado com o 
objetivo de levar a associação até seus membros 
aposentados que, por dificuldade de locomoção ou 
outros motivos, não têm tido acesso aos eventos e 
ao dia a dia da entidade.

Além disso, os membros aposentados da 
AMPPE darão suporte ao primeiro documentário 
audiovisual da entidade, que busca resgatar a 
história oral contada pelos associados, construindo 
um verdadeiro registro da memória do Ministério 
Público pernambucano. O documentário encontra-
se em fase de pré-produção, tempo dedicado ao 
planejamento do calendário das etapas do projeto 
(filmagens, edição, finalização), mapeamento de 
personagens e locações, entre outros detalhes 
indispensáveis para a execução da obra.

APOsENtAdOs
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 Os diretores do Departamento de 
Aposentados, Geraldo Margela e Maria 
Bernadete Aragão, durante reunião 
realizada na sede da AMPPE (24/05/17).

Edição do AMPPE Visita com o 
promotor de Justiça aposentado Júlio 
Lourenço de Braga (24/01/17).
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Para realizar ações beneficentes e apoiar 
projetos sociais, foi delineado o projeto AMPPE 
Solidária que, no último ano, realizou visitas 
(Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco - 
PROCAPE, ao Lar Rejane Marques, ao Grupo 
de Ajuda à Criança Carente com Câncer de 
Pernambuco - GAC-PE e casa Criança Feliz), 
reuniu doações e apoiou causas emergenciais 
que requisitaram a atenção dos membros da 
associação e da sociedade como um todo, 
como foi o caso das enchentes que atingiram 
Pernambuco durante o período de chuvas, no 
último mês de maio.

Cumprindo com seu papel de incentivar iniciativas 
benéficas para a sociedade, a associação 
implementou em outubro de 2016 o programa 
Vida Aprendiz, da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Criança e Juventude do Governo do 
Estado. Sendo assim, a AMPPE passou a contar 
com um jovem aprendiz no seu quadro de 
colaboradores.

Reunião com o secretário de 
Desenvolvimento Social, Criança e 
Juventude do Governo do Estado, 
Isaltino Nascimento, sobre a adesão da 
associação ao projeto Vida Aprendiz 
(03/11/16).

AçõEs sOcIAIs
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Além disso, a AMPPE apostou em parcerias 
inovadoras, trazendo para a associação eventos 
com novas abordagens como a palestra sobre 
constelações familiares e direito sistêmico e o 
programa Mais Tarde é Agora, dedicado aos 
aposentados. 

Nesse período, também mantivemos na sede da 
associação o serviço de massagem relaxante, 
duas vezes na semana, com possibilidade 
de atendimento à domicílio. A Campanha de 
Vacinação contra a gripe, por sua vez, foi realizada 
pelo segundo ano consecutivo e teve maior 
abrangência, dando suporte não somente no 
Recife, como em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, 
Santa Cruz do Capibaribe e Serra Talhada.

No último ano, foram 33 novos convênios 
firmados pela AMPPE, sem contar as renovações 
contratuais diversas, ampliando assim o clube 
de vantagens para os associados e seus 
dependentes. São convênios em diversas 
áreas, tal como bem estar, gastronomia, lazer e 
outros serviços. Por conta da demanda, desde 
junho de 2017, a associação dispõe agora de 
um departamento independente dedicado aos 
convênios, para aumentar o engajamento e a 
agilidade na busca por parceiros que ofereçam 
descontos e benefícios aos membros da AMPPE. 
Para melhor comunicar esse e outros temas 
da associação, como os classificados, o site 
institucional encontra-se em manutenção, para 
se tornar responsivo (adaptável) a variados 
dispositivos, mais moderno e de navegação 
intuitiva. 

Pelo segundo ano consecutivo, a 
Campanha de Vacinação contra Gripe 
da AMPPE foi realizada com sucesso 
(06/05/17).

MAIs vANtAgENs PARA AssOcIAdOs
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Palestra sobre constelações 
familiares e sua aplicação na área 
jurídica ministrada na sede da 
associação (04/08/17).

O programa “Mais Tarde é Agora”, 
dedicado a aposentados, discute novas 
perspectivas sobre a aposentadoria 
(28/08/17).
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