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GEStÃo ProFiSSional 
E indEPEndEntE

Ao assumir suas funções, a atual gestão da 
APMP tinha dois objetivos principais: tornar os aten-
dimentos e serviços prestados efetivamente profissio-
nais e consolidar uma postura combativa e indepen-
dente na defesa dos direitos e prerrogativas da classe. 
Hoje, podemos afirmar que vencemos esses desafios.

A qualidade do atendimento da APMP conquis-
tou uma chancela incontestável: a certificação com o ISO 
9001, um conjunto internacional de requisitos e normas 
técnicas que atestam que somos capazes de fornecer 
produtos e serviços que atendam às necessidades e as 
expectativas dos associados - e que, além disso, estão em 
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Este é o resultado de mais de um ano de esfor-
ço coletivo. A Associação contratou uma consultoria 
para treinar os funcionários de todas as sedes e regio-
nais e implantar o Sistema de Gestão da Qualidade. 
Em agosto, passamos por rigorosa auditoria e fomos 
coroados com o ISO 9001.

Na luta institucional, também temos muito a 
comemorar. Em âmbito nacional, depois da campanha 
vitoriosa contra a PEC 37, reforçamos nossa mobiliza-
ção em Brasília para aprovação da PEC 63, que prevê 
adicional por tempo de serviço na Magistratura e no 
Ministério Público, e também o projeto que pleiteia 
subsídio para o salário dos ministros do STF, com refle-
xo nos cargos do Judiciário.

Em São Paulo, combatemos a PEC 01, que propu-
nha a concentração dos poderes de investigação na Pro-
curadoria-Geral de Justiça, e, internamente, lutamos por 
mais recursos no orçamento, pela correção no valor das 
diárias, pela aplicação dos juros de mora na PAE e pela im-
plementação do auxílio-moradia e do auxílio-saúde.

Esta é a APMP: profissional e independente. Nosso 
compromisso é unicamente com os interesses da classe.
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“Gostaria de parabenizar a colega Dra. Fabíola Su-
casas Negrão Covas pelo lúcido artigo ‘Reflexões sobre o 
atual panorama do crime de tráfico de entorpecentes e re-
lacionados’, publicado na edição 57 da aPMP revista. Fico 
menos infeliz ao observar que existem, ainda que poucos, 
operadores do Direito preocupados com o vertiginoso au-
mento do crime de tráfico de drogas e relacionados. Gos-
taria de acrescentar que, a meu ver, se a sociedade brasi-
leira parasse com a demagogia de sustentar que o uso de 
drogas é uma mera doença e passasse a admitir o porte 
de drogas para uso próprio como um efetivo crime gra-
ve, passível de punição severa, certamente o consumo de 
drogas diminuiria sensivelmente. Digo isso porque é no-
tório o aumento da disseminação do uso de drogas após 
a ‘descriminalização’ do porte para uso próprio. Quando 
havia certeza de que se poderia, eventualmente, cumprir 
pena em regime prisional semiaberto pelo simples por-
te de drogas para uso próprio, no mais das vezes, nossos 
jovens procuravam se manter distante das drogas. Atual-
mente, nenhum receio em experimentar há!” – claude-
mir Aparecido de Oliveira, promotor de Justiça

“Agradeço a gentileza do envio do exemplar nº 57 
da Revista da Associação Paulista do Ministério Público. 
Parabéns pelo trabalho realizado. Contínuo êxito de ati-
vidades.” – Antonio Salim Curiati, deputado estadual

“Gostaria de parabenizar a Associação, na pes-
soa da diretora Cirdêmya da Gama Botto, pela iniciativa. 
A instituição que não tem história acaba definhando e 
morrendo. É preciso que as pessoas que ingressam no 
Ministério Público conheçam a sua história de lutas, o 
seu passado de problemas. Muitos promotores talvez 
não façam muita ideia da dificuldade dessa instituição 
há não muito tempo. Portanto, acho a iniciativa extra-
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ordinária. Como toda boa semente, ela vai frutificar.” – 
Antonio Araldo Ferraz dal Pozzo, procurador de Justiça 
aposentado, ex-presidente da aPMP, ex-presidente da 
Conamp e ex-procurador-geral de Justiça, sobre o pro-
jeto Memória dos aposentados, da aPMP

“A diretoria da APMP está de parabéns por pros-
seguir sempre nesta atenção que tem que ser dada àqui-
lo que é o patrimônio cultural, histórico e de bagagem do 
Ministério Público de São Paulo. Devemos todos o nosso 
respeito aos colegas mais antigos, aqueles aposentados, 
porque uma instituição só é grande quando tem olhos 
no passado, para aprender no presente e aplicar no fu-
turo. Parabéns à APMP por essa festa.” – Paulo Sérgio 
de Oliveira e Costa, procurador de Justiça e membro do 
conselho Superior do Ministério Público, sobre o en-
contro com jantar e coquetel para aposentados organi-
zado pela aPMP em junho

“Esta reunião promovida pela APMP, para mim, 
teve um sabor especial. Hoje, sou o procurador de Jus-
tiça mais antigo do Ministério Público de São Paulo. Fico 
muito alegre em rever colegas e por lembrar de um Mi-
nistério Público que estava no começo. Hoje, vejo uma 
instituição que, digo sempre, é a de maior credibilidade 
neste país. Então fico orgulhoso em saber que eu estive 
com estes colegas e que, juntos, erguemos o Ministério 
Público.” – Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes, procu-

rador de Justiça e membro nato do Órgão Especial do 
colégio de Procuradores

“Uma reunião dessas, como a que foi organizada 
pela APMP, é fantástica. Para rever os colegas, aqueles que 
você tem mais afinidade. Cá entre nós: antiguidade tam-
bém é posto.” – carlos João Eduardo Senger, procurador 
de Justiça aposentado

“A iniciativa dessa confraternização entre os 
aposentados, por conta da APMP, é das mais felizes. 
É preciso fazer tudo isso, encontrar velhos amigos, ve-
lhos companheiros.” – luiz césar Pellegrini, procura-
dor de Justiça aposentado

“Quero agradecer expressamente ao colega Chris-
tiano Jorge Santos, que nos apresentou ao representante 
do restaurante, o que possibilitou a contratação do convê-
nio.” – Paula castanheira lamenza, diretora do departa-
mento de relações Públicas e de Eventos da aPMP, sobre 
convênio firmado com o restaurante Pobre Juan

“Méritos da APMP, especialmente dos compe-
tentes Paulo Penteado Teixeira Junior e Paula Casta-
nheira Lamenza, que providenciaram todo o necessá-
rio para a realização do convênio com o restaurante 
Pobre Juan com extrema agilidade.” - Christiano Jorge 
Santos, promotor de Justiça

Foto publicada nas páginas 10 e 11 da edição 57 da aPMP  revista, agora com a correta identificação: da esquerda para a direita,  Silvio  Antonio Marques, 
promotor de Justiça; Christiano Jorge Santos,  promotor de Justiça; Saad Mazloum, procurador de Justiça e diretor de Prerrogativas da APMP; e Felipe Locke 
Cavalcanti, procurador de Justiça e presidente da APMP - durante sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo, em 19 de agosto de 2013 
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Publicação (gratuita) a pedido do associado Marcio Antonio Inacarato, procurador de Justiça aposentado

Piratas do Caribe”Piratas do Caribe”Piratas do Caribe”
Dia das CriançasDia das CriançasDia das CriançasDia das CriançasDia das CriançasDia das CriançasDia das CriançasDia das CriançasDia das Crianças

A Associação Paulista do Ministério Público – APMP – tem a honra de 
convidá-lo (a) para a festa do Dia das Crianças – “Piratas do Caribe”, a ser 
realizada no dia 19 de outubro de 2014 (domingo), a partir das 10h00 na Sede 
Campestre da APMP, Rodovia Raposo Tavares, KM 48 – São Roque – SP.
 
Teremos:
- A empresa Recriar Lazer e Eventos com uma equipe especializada em atrações   

e entretenimento para crianças e adultos (Novidade).
- Churrasco, pastel, cachorro-quente, churros, pipoca, algodão doce, 

bolos, bebidas e doces variados. 

Preço:
- R$ 45,00 por pessoa, na Sede Executiva da APMP (Rua Riachuelo, 115 - 11º 

andar) ou pelo telefone (11) 3188-6464 - opção 5, com o depto. de eventos.
- crianças até 07 anos não pagam.

*Os convites adquiridos no dia do evento terão o custo de R$ 50,00 - por 
pessoa

Adesões:
- a reserva e retirada de convites são essenciais para que a APMP possa 

proporcionar um evento à altura das expectativas dos associados e de seus 
familiares.

Inaugurações:
- Brinquedoteca/Salas de videogame (Xbox-Playstation.3);
- Galeria de Troféus;

- Quadra de Futvolei/Volei de Areia;
- mobiliários;
- Sauna.

             A DIRETORIA

Dia 19 de outubro de 2014 (domingo), 
a partir das 10 horas, na Sede Campestre da APMP 

Rodovia Raposo Tavares, Km 48, São Roque (SP)
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NOVA COMISSÃO - Em 23 de ju-
lho, foi criada a Comissão de Mo-
dernização da 2ª Instância. Os três 
mais votados, nomeados titulares 
do novo grupo, foram os procura-
dores de Justiça Jaqueline Mara 
Lorenzetti Martinelli, Paulo Juricic 
(ouvidor da APMP) e Luiz Otávio 
de Oliveira Rocha. Compareceram 
ao evento o 1º vice-presidente da 
APMP, Marcio Sérgio Christino, e a 
diretora do Departamento de Re-
lações Públicas e de Eventos, Paula 
Castanheira Lamenza, além de Ce-
sar Pinheiro Rodrigues, secretário 
da Procuradoria Criminal.

VISITA - O economista e professor do Departamen-
to de Economia da Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo (FEA/USP), Marcos Giannetti da Fonseca, fez, 
em 29 de julho, uma visita de cortesia à diretoria da 
APMP. Na ocasião, foi recebido pelo presidente Feli-
pe Locke Cavalcanti e pelo 1º tesoureiro Marcelo Ro-
vere. Gianetti da Fonseca, ex-secretário da Fazenda 
do Estado de São Paulo e ex-secretário nacional do 
Planejamento, elogiou a condução do setor financei-
ro e o desempenho econômico da APMP.

SIMPÓSIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA – No dia 8 
de agosto, em comemoração ao Dia da Justiça, a 
Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, na 
região de Bragança Paulista, realizou o 1º Simpó-
sio de Justiça e Cidadania. O presidente da APMP, 
Felipe Locke Cavalcanti, foi representado no even-
to pelo promotor de Justiça Arthur Migliari Ju-
nior, que fez uso da palavra e ressaltou o apoio 
da entidade de classe para a instalação de mais 
uma unidade do Judiciário e do Ministério Públi-
co naquela localidade, que já alcança população 
de 20 mil habitantes.
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REUNIÃO DA CONAMP EM SP - 
Com organização da APMP, foi re-
alizada em São Paulo, no dia 30 
de maio, a II Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo da As-
sociação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp) 
em 2014. O evento, no Hotel Re-
naissance, na região dos Jardins, 
reuniu presidentes e represen-
tantes das associações estaduais 
do Ministério Público de todos os 
estados brasileiros e também da 
Associação do Ministério Público 
Militar. Na pauta, assuntos de in-
teresse comum das entidades e de 
seus associados. A presidente da 
Conamp, Norma Angélica Reis Car-
doso Cavalcanti, pediu a união da 
classe e o apoio da APMP para as 

lutas institucionais. O presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcan-
ti, garantiu que a entidade pau-
lista seguirá presente em Brasília, 
junto com a Conamp, nas mobili-

zações no Congresso. Compare-
ceram também ao evento, como 
representantes da Conamp, o 1° 
vice-presidente, Nedens Ulisses 
Vieira, o 2° vice-presidente, Vic-
tor Hugo Azevedo, o secretário-
geral, Alexandre Magno, e o 1° 
tesoureiro, Marcelo Oliveira. Pela 
APMP, compareceram também o 
1° vice-presidente, Marcio Sérgio 
Christino, o 1° secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, o 2° se-
cretário, Alexandre Mourão Tieri, 
e o 1º tesoureiro, Marcelo Rove-
re. Além dos demais presidentes 
das associações estaduais do MP, 
marcaram presença, dentre outros, 
o procurador-geral de Justiça de 
São Paulo, Márcio Fernando Elias 
Rosa, representando a presiden-
te do Conselho Nacional de Procu-
radores-Gerais (CNPG), Eunice Pe-
reira Amorim Carvalhido, e o ex-
governador de São Paulo Luiz An-
tônio Fleury Filho, procurador de 
Justiça aposentado, ex-presidente 
da APMP e da Conamp.
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APMPGIRO

INAUGURAÇÃO - A Sede Regional 
de Taubaté da APMP teve novas 
instalações inauguradas no dia 20 
de maio. A escolha e reforma do 
novo espaço foram feitas pelo di-
retor da Regional, José Carlos de 
Oliveira Sampaio, auxiliado pelo di-
retor adjunto Luís Fernando Scavo-
ne de Macedo e pelos conselheiros 
regionais José Benedito Moreira 
e Daniela Rangel Cunha Amadei. 
Compareceram à inauguração o 
presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, o 2º vice-presidente, 
Gabriel Bittencourt Perez, e o 1º 
tesoureiro Marcelo Rovere, além 
dos promotores de Justiça de Tau-
baté Osvaldo de Oliveira Coelho, 
Fernando de Almeida Pedroso, Fre-
derico Augusto Neves Araújo, Pau-
lo José de Palma e Manoel Sérgio 
da Rocha Monteiro, o promotor 
de Roseira Carlos Schelini Cesar e 
o promotor de Justiça aposentado 
José Carlos Ferreira Maia. A APMP 
recebeu, de Ferreira Maia, a doa-
ção de um quadro de sua autoria, 
premiado no Salão da Associação 
Paulista de Belas Artes em 1977.

WIKILEGAL - Os membros do 
Ministério Público de São Pau-
lo contam com mais um espa-
ço de difusão de conhecimen-
to. Criada pelo diretor do De-
partamento de Prerrogativas 
da APMP, Saad Mazloum, a Wi-
kiLegal é uma página web que 
estimula o debate sobre temas 
como a organização e a demo-
cracia interna do MPSP, súmu-
la vinculante, improbidade ad-
ministrativa e nepotismo, en-
tre outros. O endereço na web 
é: http://www.wikilegal.wiki.br

HOMENAGEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - O presi-
dente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou 
de solenidade no Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) no dia 8 de agosto. O evento homenageou os 
ex-presidentes das seções de Direito Público, Privado 
e Criminal daquela instituição no biênio 2012-2013, 
desembargadores Samuel Alves de Mello Júnior, An-
tônio José Silveira Paulilo e Antonio Carlos Tristão Ri-
beiro, respectivamente, com retratos inaugurados 
nas Galerias de Ex-Presidentes de Seções, que tam-
bém foram inauguradas naquela ocasião.
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MOBILIZAÇÃO PELA PEC 63 - A 
APMP tem se mobilizado pela apro-
vação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 63/2013, que 
pretende determinar o pagamento 
de adicional por tempo de servi-
ço (ATS) de 5% para membros da 
Magistratura e do Ministério Pú-
blico a cada cinco anos de exercí-
cio na carreira. No dia 22 de agos-
to, a diretoria se reuniu, na Sede 
Executiva, com o senador Anto-
nio Carlos Rodrigues (PR/SP), de-

fensor da PEC. O parlamentar fa-
lou sobre viabilidade de aprecia-
ção da proposta no Senado. Na 
reunião, estavam o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 
1º vice-presidente, Marcio Sérgio 
Christino, a diretora do Departa-
mento de Relações Públicas e de 
Eventos, Paula Castanheira Lamen-
za, e o promotor de Justiça Oswal-
do Barbieri Junior. Nos dias 5 e 6 
de agosto, Marcio Sergio Christi-
no e Paula Castanheira Lamenza 

compareceram às sessões do Se-
nado em que foram feitas as últi-
mas leituras da proposta. Agora, 
não cabem mais emendas de mé-
rito e o projeto está pronto para 
votação. Em julho, o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcan-
ti, participou pessoalmente das 
articulações com parlamentares 
no Congresso Nacional, em con-
junto com a diretoria da Associa-
ção Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp) e com 
os representantes das demais as-
sociações estaduais do Ministério 
Público. Foram visitados, entre ou-
tros, os gabinetes dos senadores 
Ruben Figueiró (PSDB/MS) e An-
tônio Aureliano (PSDB/MG). Os di-
retores da APMP se encontraram 
também com representantes da 
Associação Paulista de Magistra-
dos (Apamagis) e da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB). 
Todos, incluindo a Conamp e suas 
entidades associadas, estão traba-
lhando para aprovação da PEC 63.
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SEMINÁRIO - O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou do III Seminário ‘Não Aceito Cor-
rupção’, realizado em 12 de agosto pelo MPD, em companhia de Pedro Eduardo de Camargo Elias, suplen-
te do Conselho Fiscal. O seminário contou com a presença, dentre outros, da secretária do Estado da Justi-
ça e da Defesa da Cidadania, Eloisa de Souza Arruda, e dos integrantes do Conepi Celeste Leite dos Santos 
e Tiago de Toledo Rodrigues, que também é coordenador adjunto dos Grupos de Estudos.

NOVO MINISTRO DO TCU - Em visita ao Congresso 
Nacional no dia 15 de julho, o presidente da APMP, 
Felipe Locke Cavalcanti, cumprimentou Bruno Dantas 
pela sua indicação como novo ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU). Também estavam presen-
tes, na ocasião, a presidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Conamp), Nor-
ma Angélica Cavalcanti, o 1º vice-presidente daquela 
entidade, Nedens Freire Vieira, e o diretor da Regio-
nal Sudeste da Conamp, Luciano Mattos de Souza. 
A APMP apoiou desde o início a indicação de Bruno 
Dantas ao TCU e, inclusive, enviou ofício a todos os 
senadores externando sua posição.

TRANSPARÊNCIA - Em 11 de junho, a APMP firmou 
parceria com o Conselho de Transparência do Esta-
do, a Corregedoria-Geral e o Movimento do Ministé-
rio Público Democrático (MPD), com o objetivo de di-
vulgar a cultura da transparência. Na ocasião, o presi-
dente do Conselho de Transparência, Edson Vismona, 
a assessora da Corregedoria-Geral, Eunice Prudente, 
o presidente do MPD, Roberto Livianu, e a assessora 
especial da presidência do MPD, Celeste Leite dos San-
tos, foram recebidos pelo 1º secretário da APMP, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, e pelo suplente do Conse-
lho Fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias.
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GESTÃO PROFISSIONAL - A quali-
dade e o profissionalismo do aten-
dimento e dos serviços presta-
dos pela APMP conquistaram uma 
chancela incontestável: a certifica-
ção com o ISO 9001, conjunto de 
requisitos e normas técnicas que 
atestam a confiança de que a or-
ganização é capaz de fornecer re-
gularmente produtos e serviços 
que atendam às necessidades e as 
expectativas de seus clientes (no 
caso, os associados), e que estão 
em conformidade com as leis e 
regulamentos aplicáveis. A partir 
do início do processo, em setem-
bro de 2013, uma comissão volun-
tária, formada pelos funcionários 
Bruno Anacleto, Juliana Paula de 
Oliveira e Ricardo Roxo, passou a 
auxiliar consultores da Versáttil, 
José Antonio Mendes e Cezar Bel-
monte, nas reuniões com todo o 
corpo de colaboradores da APMP. 
Depois, contribuíram na definição 
e acompanhamento dos diversos 
processos de atendimento, que 
agora seguem as práticas, méto-

dos e normas do Sistema de Ges-
tão da Qualidade. Por fim, acom-
panharam a rigorosa auditoria feita 
na Associação por Ednaldo Pedro, 
da conceituada empresa Rina Bra-
sil, que resultou na recomendação 
ao Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro) de certificação com o ISO 
9001. Agora, todos os departa-
mentos e setores da APMP racio-
nalizam e registram as solicitações 

de atendimentos, com estipulação 
de metas e produção de relatórios 
e planilhas para acompanhamento 
sistêmico e melhoria da prestação 
de serviços. A inédita certificação 
é mais uma ação da atual diretoria 
da APMP no sentido de promover 
uma gestão austera de despesas, 
com planejamento adequado, oti-
mização de recursos, transparência 
e atendimento ainda mais eficien-
te a todos os associados.
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AÇÕES CONJUNTAS - As diretorias 
da APMP e da Associação Paulista 
de Magistrados (Apamagis) se reu-
niram no dia 7 de julho com repre-
sentantes da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-SP) com o ob-
jetivo de analisar e propor ações 
conjuntas sobre assuntos de inte-
resse comum das entidades de clas-
se. Participaram da reunião, pela 
APMP, o presidente Felipe Locke 
Cavalcanti e o 1º secretário Pau-
lo Penteado Teixeira Junior. Pela 

Apamagis, a diretora Hertha He-
lena Rollemberg Padilha e a as-
sessora da presidência, Viviane 
Nóbrega Maldonado. E pela OAB 
o presidente Marcos da Costa, o 
diretor de Relações Institucionais, 
Luiz Flávio Borges D’Urso, e o con-
selheiro seccional, Arystóbulo de 
Oliveira Freitas. Como primeira 
iniciativa conjunta, foram realiza-
das pela APMP, Apamagis e OAB-
SP apresentações individuais com 
os nove candidatos ao governo 

de São Paulo e com sete dos dez 
candidatos ao Senado pelo Esta-
do, para falar sobre questões vol-
tadas à Justiça. No dia 28 de agos-
to, apresentaram-se, pela ordem, 
os candidatos à governador Laér-
cio Benko (PHS), Gilberto Natalini 
(PV), Wagner Farias (PCB) e Paulo 
Skaf (PMDB). No dia seguinte foi a 
vez, pela ordem, de Geraldo Alck-
min (PSDB), Raimundo Sena (PCO) 
e Gilberto Maringoni (PSol). Mais 
para a frente, foram feitas apresen-
tações dos candidatos ao Senado: 
Eduardo Suplicy (PT), seguido por 
Gilberto Kassab (PSD), Juraci Bae-
na (PCO), José Serra (PSDB), Ricar-
do Fláquer (PRTB), Ana Luiza Go-
mes (PSTU) e Luiz Fernando Lucas 
(PRP). O candidato Kaká Wera (PV), 
que havia aceitado o convite, não 
compareceu. Edmilson Silva Costa 
(PCB) e Marlene Oliveira de Cam-
pos Machado (PTB) também foram 
convidados, mas não quiseram par-
ticipar. O auditório da nova sede 
da OAB-SP ficou repleto nos três 
dias dos eventos, com presença 
dos principais veículos de impren-
sa. Todas as apresentações foram 
transmitidas em tempo real pelo 
site da APMP, com links nos sites da 
Apamagis e da OAB. Compuseram 
a mesa do evento os presidentes 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
da OAB-SP, Marcos da Costa, e da 
Apamagis, Jayme de Oliveira Neto. 
Representando a APMP, compare-
ceram também o 1º secretário Pa-
rulo Penteado Teixeira Junior, o 1º 
tesoureiro Marcelo Rovere e o ou-
vidor Paulo Juricic. 
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TEXTO E FOTOS POR  
MaRcOS PalhaRES

‘A credibilidade do Ministério Público deve 
ser considerada patrimônio da nação’

Primeira mulher a presidir a 
 Conamp, uma das maiores en-
tidades de classe de âmbito 
nacional,NormaCavalcantifala
sobre sua trajetória, a renova-
ção com  dirigentes jovens, a im-
portância da colaboração com 
aAPMPnaslutasinstitucionais
e o papel do  Ministério Públi-
co para a  população no estado 
 democráticodedireito

A cerimônia de posse da nova 
diretoria da Associação Na-
cional dos Membros do Mi-

nistério Público (Conamp), em mar-
ço deste ano, teve um componen-
te extremamente significativo e 
importante: Norma Angélica Reis 
Cardoso Cavalcanti é a primeira 
mulher a assumir a presidência da 
entidade de classe, uma das maio-
res de âmbito nacional. “Ser a pri-
meira mulher foi uma conquista, 
já que, desde a década de 1970, 
a instituição vem sendo liderada 
por homens. Ter sido eleita para 
comandar cerca de 15 mil procu-

radores e promotores de Justi-
ça serve também como estímulo 
para que outras colegas possam 
ingressar na política institucional”, 
dimensiona a nova dirigente, na 
entrevista disposta nas próximas 
páginas. Desde que ingressou no 
Ministério Público, no início dos 
anos 1990, Norma Cavalcanti tri-
lhou um longo caminho de defesa 
das garantias, prerrogativas e di-
reitos da classe, chegando à pre-
sidência da Associação do Minis-
tério Público do Estado da Bahia 
(Ampeb) por três vezes. O suces-
so de sua atuação teve dois refle-
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‘devo essa presidência às gestões 
queestiveàfrentedaAssociaçãodo
 Ministério Público do estado da Bahia’
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‘AConampsempretrabalhouecontinuarálutandopelofortalecimentoeengrandecimentodoMinistérioPúblico’

xos: a extensão das responsabilida-
des no trabalho associativo nacio-
nal, como vice-presidente da Co-
namp por dois biênios (2009/2008 
e 2012/2014), e o reconhecimen-
to dos colegas de seu estado ao 
ser a mais votada em lista tríplice 
para procuradora-geral de Justiça 
da Bahia, embora não tenha sido 
nomeada. Em 2013, ao lado do en-
tão presidente da Conamp, Cesar 
Bechara Nader Mattar Junior, e de 
todas as associações estaduais do 
Ministério Público, comandou a 
campanha “Brasil Contra a Impu-
nidade”, determinante para a re-
jeição, no Congresso Nacional, da 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 37, que pretendia retirar 
o poder de investigação dos pro-
motores de Justiça e limitar esta 
atribuição apenas às polícias civis 
e federal. Os parlamentares admi-
tiram, na ocasião, que a pressão 
popular e a mobilização do Minis-
tério Público foram fundamentais 
para derrubar a proposta. A campa-
nha também contou com o apoio 
decisivo da população e de várias 
entidades nacionais e estrangei-
ras. Por isso, ao afirmar que a luta 
vitoriosa contra a PEC 37 foi um 
marco, Norma Cavalcanti obser-
va que isso aumentou a respon-
sabilidade do Ministério Público 
como representante e defensor 
dos cidadãos. “Cada vez mais pre-
cisamos laborar pela execução de 
políticas públicas, para que sejam 
atendidas as demandas da socie-
dade, na real implementação dos 
direitos e garantias constitucionais, 
bem como uma efetiva seguran-
ça pública, reprimindo a crimina-
lidade, em prol do povo brasileiro, 

para quem existimos e justificamos 
nossas ações”, resume a presiden-
te da Conamp. Confira, a seguir, a 
íntegra da entrevista:

APMP REVISTA – O que represen-
ta ser a primeira mulher a presidir 
a Conamp?

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO 
CAVALCANTI – Sinto-me honrada 
em assumir a presidência da Co-
namp, pois esta é uma das maio-
res entidades de classe de âmbi-
to nacional, que tem por objetivo 
defender garantias, prerrogativas, 
direitos e interesses, diretos e in-
diretos, do Ministério Público e de 
seus integrantes ativos e inativos, 
bem como o fortalecimento dos va-
lores do Estado Democrático de Di-
reito. Eu devo essa presidência às 
três gestões que estive à frente da 
Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb), inclu-
sive tendo exercido nos períodos 
respectivos a vice-presidência da 
Conamp em duas oportunidades. 
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Assim, agradeço aos promotores e 
procuradores de Justiça, que sem-
pre confiaram na minha pessoa, por 
esse aprendizado imenso. Isso fez 
com que eu me credenciasse para 
concorrer ao cargo máximo da Co-
namp, sendo eleita por aclamação 
pelos presidentes das associações 
afiliadas que compõem o Conselho 
Deliberativo da entidade. Ser a pri-
meira mulher foi uma conquista, já 
que, desde a década de 1970, a ins-
tituição vem sendo liderada por ho-
mens. Ter sido eleita para coman-
dar cerca de 15 mil procuradores e 
promotores de Justiça serve tam-
bém como estímulo para que outras 
colegas possam ingressar na políti-
ca institucional e trabalhar por um 
Parquet cada vez mais fortalecido.

APMP REVISTA – Como foi sua tra-
jetória como dirigente de entidade 
de classe, até chegar a Conamp?

NORMA CAVALCANTI – Sou forma-
da em Direito pela Faculdade Católi-
ca de Salvador, com Curso de Espe-

cialização em Processo pela Univer-
sidade Federal da Bahia. Trabalhei 
como assessora do Ministério das 
Comunicações e, em 1992, ingres-
sei no Ministério Público do Estado 
da Bahia, tendo atuado nas Comar-
cas de Ibitiara, Araci, Cícero Dan-
tas e Alagoinhas, além de ter atu-
ado, em substituição, em diversas 
comarcas. Ao ser promovida para 
a Comarca de Salvador, de entrân-
cia final, atuei como coordenadora 
da área criminal, na gestão do pro-
curador-geral de Justiça Achiles de 
Jesus Siquara. Posteriormente, fui 
promovida para a 1ª Vara de Tóxicos 
e Entorpecentes. No trabalho asso-
ciativo, por três vezes (2005/2007, 
2007/2009 e 2011/2013) fui presi-
dente da Associação do Ministério 
Público do Estado da Bahia (Ampeb). 
Na Conamp, nos biênios 2009/2008 
e 2012/2014, exerci a vice-presidên-
cia e, na gestão de 2010/2012, fui 
designada como tesoureira da en-
tidade. Em 2010, concorri ao car-
go de procuradora-geral de Justi-
ça da Bahia, compondo a lista trí-
plice, como candidata mais votada. 

APMP REVISTA – Além de empos-
sar a primeira mulher na presidên-
cia, a Conamp está passando por 
uma grande renovação, com vários 
dirigentes jovens. Qual é o ganho 
dessa renovação? 

NORMA CAVALCANTI – A entida-
de sempre trabalhou e continua-
rá lutando pelo fortalecimento e 
engrandecimento do Ministério 
Público brasileiro, honrando seus 
associados. Suas diretorias sem-
pre foram exercidas por homens 
e mulheres de bem que deram o 
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melhor de si por sua profissão. 
Nesta gestão que se inicia, após a 
comemoração do Jubileu de Pra-
ta da Constituição Cidadã, não 
será diferente, pois assumimos 
reverenciando o trabalho dos lí-
deres classistas que nos antece-
deram. Os que chegam irão tra-
balhar com afinco pela consoli-
dação das atribuições, garantias 

e prerrogativas dos membros 
do Ministério Público brasileiro. 
Nesta gestão será reafirmado o 
propósito de prosseguir na defe-
sa da regulamentação da inves-
tigação criminal, sob os influxos 
da Constituição, objetivando o 
fortalecimento das instituições 
e o aprimoramento do sistema 
de justiça criminal do Brasil, em 
permanente diálogo com o Con-
gresso Nacional, e com o Judiciá-
rio, bem como, colaborando com 
os poderes públicos no desen-
volvimento da Justiça, da segu-
rança pública e da solidariedade 
social. Os novos dirigentes con-
tinuarão promovendo a unidade 
institucional do Parquet, defen-
dendo sua independência e au-
tonomia funcional, administrati-
va, financeira e orçamentária. A 
Conamp, como entidade de clas-
se, lutará pelo fortalecimento e 
engrandecimento de suas afilia-
das, entidades de classe dos Mi-
nistérios Públicos estaduais, do 
Distrito Federal e do Ministério 
Público Militar, congregando to-
dos os seus representantes, bem 
como promovendo a cooperação 
e a união da classe. Com a reno-
vação, conseguiremos melhorar 
a comunicação da Conamp com 
a base, ou seja, com os promo-
tores e procuradores de Justi-
ça e com as associações afilia-
das respectivas, para que esta 
seja realmente efetiva. Com co-
ragem e responsabilidade, cum-
priremos nossa missão de com-
bater eficazmente a corrupção, a 
impunidade e agir efetivamente 
como agentes transformadores 
da realidade social.

‘Nestagestãoseráreafirmadoopropósito
da Conampde prosseguir na defesa da
regulamentaçãodainvestigaçãocriminal’



ENTREVISTA

17APMP Revista

APMP REVISTA – Quais são, hoje, 
as principais lutas institucionais 
do Ministério Público enfrenta-
das pelas entidades associadas 
à Conamp?

NORMA CAVALCANTI – Todas as 
nossas lutas são pela consolidação 
das prerrogativas e direitos dos 
membros do Ministério Público, 
e para isso é necessário que o di-
álogo com o parlamento brasileiro 
seja intensificado, pois é vital para 
a República a vigilância constante 
em defesa do Estado Democráti-
co de Direito. Seremos propositi-
vos na elaboração de sugestões 
de projetos de Lei, apresentando 
notas técnicas, participando de 
audiências públicas, dentre ou-
tras atividades sempre em prol 
do povo brasileiro. Além do que, 
passada a luta vitoriosa contra a 
PEC 37, temos ainda, aproximada-
mente, 2.563 proposições em an-
damento no Congresso Nacional, 
que de uma maneira ou de outra 
afetam o trabalho dos membros 
do Ministério Público e, por con-
seguinte, a sociedade brasileira. 
Cito como exemplos a vitalicie-
dade dos integrantes do Ministé-
rio Público e do Poder Judiciário, 
o retorno do adicional por tempo 
de serviço, a correção anual dos 
subsídios, bem como as reformas 
dos códigos Penal e de Processo 
Penal, Processo Civil, do Consumi-
dor, Comercial etc. 

APMP REVISTA – Qual foi o papel 
da Conamp, em 2013, na vitoriosa 
campanha contra a PEC 37?

NORMA CAVALCANTI – Com o ad-

vento da PEC 37, a Conamp procu-
rou unir toda a classe para defen-
der a nossa instituição do ataque 
contra uma das nossas principais 
prerrogativas, que é o poder in-
vestigatório do Ministério Públi-
co, pois, na época, a regra estabe-
lecida era para cedermos! Resisti-
mos, com coragem e destemor! A 
sede da entidade classista nacio-
nal serviu de base para reuniões 
e discussões no enfrentamento 
da campanha Brasil Contra a Im-

‘Com a renovação, conseguiremos
melhorar a comunicação com a base, com 
os promotores e procuradores e com as 
associaçõesafiliadasrespectivas’
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punidade. A campanha Brasil Con-
tra a Impunidade foi desenvolvida 
pela Conamp, em parceria com 
outras instituições, como o Con-
selho Nacional de Procuradores-
Gerais (CNPG), Associação Nacio-
nal dos Procuradores da Repúbli-
ca (ANPR), Associação Nacional do 
Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios (AMPDFT), As-
sociação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), e As-
sociação Nacional do Ministério 
Público Militar (ANMPM). No dia 
12 de abril de 2013, ocorreram 
as mobilizações estaduais contra 
a PEC 37, com reuniões em todas 
as capitais e em inúmeros muni-
cípios brasileiros. Em 24 de abril 
do mesmo ano, ocorreu a mobili-
zação nacional da campanha, com 
a realização do primeiro Simpósio 
Contra a Impunidade, que contou 
com a presença de várias autori-
dades. Mais de 2 mil membros e 
apoiadores do Ministério Público 
foram ao Congresso Nacional e 
entregaram cerca de 830 mil assi-
naturas recolhidas em todo o país 
contra a PEC 37. A campanha Brasil 
Contra a Impunidade contou com 
manifestações de várias entidades 
nacionais e internacionais, dentre 
essas a Associação dos Magistra-
dos do Brasil (AMB), Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Aju-
fe), Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Federação Nacional 
de Policiais Federais e do Ministé-
rio Público Brasileiro (Fenapef), As-
sociação dos Membros dos Tribu-
nais de Contas do Brasil (Atricon), 
Movimento do Ministério Público 
Democrático (MPD), Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), Con-
federação Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Maçonaria, Articu-
lação Brasileira Contra a Corrup-
ção e a Impunidade (Abracci), Con-
selho Federal de Medicina (CFM), 
Conselho Nacional de Comandan-
tes-Gerais das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros (CNCG-PM/
CBM), AssociationofProsecuting
Attorney (sediada nos Estados Uni-
dos), delegacia Unidad especiali-
zadaenDelitosEconómicosyAnti-
corrupción (sediada no Paraguai), 
InternationalAssociationofAnti-
CorruptionAuthorities (sediada na 
China) e InternationalAssociation
ofProsecutors (sediada na Holan-
da). A Conamp agradece ainda a 
derrocada da PEC 37 ao marcan-
te apoio do povo brasileiro, que, 
por este, temos dívida de grati-
dão, bem como ao Parlamento e 
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às instituições e entidades públi-
cas e privadas que se comprome-
teram com a preservação da or-
dem constitucional, em reconhe-
cimento ao poder investigatório 
do Ministério Público e de outras 
instituições. No meu discurso de 
posse, afirmei que o Ministério 
Público existe para servir à socie-
dade e temos dívida de gratidão 
com o povo brasileiro pós-PEC 37. 
Por isso, todo membro do Minis-
tério Público, nas suas mais lon-
gínquas comarcas, deve atender 
a população para quem trabalha, 
buscando o diálogo permanente 
com a sociedade civil, sendo auxi-
liados pela Conamp em busca de 
uma articulação com os setores 
da sociedade na construção de 
uma agenda positiva que atenda 
as demandas sociais e discuta as 
grandes questões nacionais.

APMP REVISTA – E como a Asso-
ciação Paulista do Ministério Pú-
blico atuou nessa campanha?

NORMA CAVALCANTI – A APMP 
sempre esteve presente na cam-
panha Brasil Contra a Impunida-
de, tendo o seu presidente Felipe 
Locke Cavalcanti participado de 
todas as reuniões realizadas na 
Conamp, bem como organizando 
a mobilização no estado de São 
Paulo, levando seus associados 
às ruas para defender o poder in-
vestigatório do Ministério Público 
e de outras instituições, eventos 
estes noticiados em rede nacional 
televisiva. A APMP, assim, estava 
ao lado da Conamp combaten-
do a chamada “PEC da Impunida-
de”, afirmando à população que, 
em caso de sua aprovação, a PEC 
37 produziria efeitos nefastos no 
combate à criminalidade, repre-
sentando um verdadeiro acinte à 
cidadania e o enfraquecimento do 
processo de democratização em 
curso em nosso país.

APMP REVISTA – Ainda sobre a luta 
institucional, qual a importância e 
a força da Associação Paulista do 
Ministério Público?

NORMA CAVALCANTI – A APMP é 
a maior entidade de classe, em nú-
mero de associados, entre as que 
compõem o Conselho Deliberativo 
da Conamp, e historicamente foi 
e é dirigida por pessoas de bem, 
trabalhando pelo fortalecimento 
do Ministério Público brasileiro, 
dando cada um ao seu tempo, o 
melhor de si, buscando a transfor-
mação da realidade social, contri-
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buindo pelo engrandecimento da 
República, defendendo a ordem 
jurídica, o regime democrático e 
os interesses sociais e individu-
ais indisponíveis. A APMP, junto 
à Conamp, sempre defendeu os 
direitos, as garantias, autonomia, 
prerrogativas, interesses, e rei-
vindicações dos membros ativos 
e inativos do Ministério Público 
brasileiro. Dentre os seus presi-
dentes, já presidiram também a 
Conamp Luiz Antônio Fleury Filho 
(1985 a 1987), Antônio Araldo Fer-
raz Dal Pozo (1987 a 1990) e José 
Carlos Cosenzo (2006 a 2010), to-
dos tendo trabalhado pela criação 
e manutenção do que representa 
o Ministério Público atual.

APMP REVISTA – A reunião da Co-
namp realizada na capital paulista 
estreitou ainda mais a luta con-
junta da Conamp e das outras as-
sociações estaduais com a APMP?

NORMA CAVALCANTI – Sim, a reu-
nião foi extremamente positiva, 
tendo discutido temas de congra-
çamento e assuntos de interesse 
comum ao Parquet, como prer-
rogativas e direitos, bem como a 
estratégia de apoio à aprovação 
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 63, de 2013, que 
institui a parcela indenizatória 
de valorização por tempo no Mi-
nistério Público e na Magistratu-
ra. No referido encontro, agra-
deci ao presidente Felipe Locke 
Cavalcanti e sua equipe pela re-
cepção na seda da APMP e pela 
fidalguia com que o Conselho De-
liberativo da Conamp foi tratado 
durante a estadia na capital pau-

lista. Tendo afirmado a importân-
cia da atuação da associação lo-
cal no desenvolvimento dos tra-
balhos da Conamp, buscando a 
solução de problemas que se re-
lacionem com o Ministério Públi-
co brasileiro e seus membros. Na 
ocasião, o presidente da APMP 
afirmou a importância da reu-
nião em São Paulo e que a união 
da Conamp trará bons resultados 
para o Parquet. Esperamos que 
a APMP fortaleça o trabalho da 
Conamp entre os seus associa-
dos, visando o congraçamento e 
a discussão de assuntos de inte-
resse comum, realizando reuni-
ões e eventos, regionais e nacio-
nais, bem como auxiliando esta 
presidência na defesa dos direi-
tos, garantias, autonomia, prer-
rogativas, interesses e reivindi-
cações da classe ministerial, jun-
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to, principalmente, ao Parlamen-
to brasileiro. 

APMP REVISTA – Como está sen-
do a campanha pela aprovação 
da PEC 63?

NORMA CAVALCANTI – A Conamp 
é favorável à PEC 63 perante o Con-
gresso Nacional e, no momento es-
pecífico, todo o Conselho Delibera-
tivo da entidade defende a aprova-
ção da referida PEC frente aos se-
nadores de seus estados respecti-
vos. Nossa entidade nacional vem 
trabalhando conjuntamente com 
todas as associações da Magistra-
tura, participando de reuniões com 
o presidente Renan Calheiros e li-
deranças para que a matéria seja 
aprovada. A PEC 63 tem como es-
copo devolver às carreiras da Ma-
gistratura e do Ministério Público 

uma tradicional verba de natureza 
pessoal, que valoriza a experiên-
cia acumulada no exercício destas 
funções essenciais do Estado, que 
tem o apoio não só das suas en-
tidades classistas, como também 
das chefias institucionais das duas 
carreiras de Estado, todos juntos 
têm a perspectiva que a referida 
PEC seja aprovada pelo Congresso 
Nacional. A necessidade da criação 
da parcela se apresenta em razão 
do regime de subsídio previsto nos 
artigos 37, XI; 39, §4º; 93, V; 128, 
§5º, I, “c” e, 129, § 4º, da Constitui-
ção Federal.  Segundo tal regime, 
os membros do Poder Judiciário e 
do Ministério Público serão remu-
nerados exclusivamente por subsí-
dio fixado em parcela única, veda-
do o acréscimo de qualquer grati-
ficação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra 
espécie remuneratória. Portanto, 
veda-se, conforme o regramento 
constitucional vigente, a ascensão 
funcional ou remuneratória verti-
cal por decurso de tempo, em des-
prestígio à experiência como fator 
de valorização dos integrantes de 
tais carreiras, ao contrário do que, 
via de regra, se verifica nas demais 
carreiras de servidores públicos. 
Como peculiaridade das carreiras 
do Ministério Público e da Magis-
tratura, merece destaque a ex-
pressa vedação constitucional ao 
desempenho de qualquer outra 
atividade remuneratória, pública 
ou privada, exceto a de um cargo 
de professor. Essa soma de fato-
res tem motivado que experien-
tes quadros do Ministério Públi-
co e da Magistratura, sem pers-
pectiva de acréscimo remunera-
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‘A APMP, junto à Conamp, sempre 
defendeuosmembrosativoseinativos
do Ministério Público’ tório que prestigie a maturação 

do conhecimento funcional ad-
quirido, migrem para outras car-
reiras, com significativos impactos 
negativos às suas instituições de 
origem. A implantação da Parcela 
Mensal de Valorização por tempo 
de exercício da Magistratura e do 
Ministério Público atende a essas 
características especiais das car-
reiras, pois valoriza e reconhece 
a experiência, o tempo de servi-
ço dos agentes do Estado que atu-
am diretamente na prestação da 
justiça, essencial à manutenção e 
ao aprimoramento do regime de-
mocrático. Eventuais acréscimos 
nos orçamentos afetarão tão so-
mente o Poder Judiciário e o Mi-
nistério Público, em razão da au-
tonomia financeira e orçamentá-
ria que a Constituição Federal lhes 
assegura. Registre-se, ainda, que a 

implantação de tal Parcela deve-
rá observar as limitações da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

APMP REVISTA – Como a sra. en-
tende o papel do Ministério Públi-
co, para a população, como agen-
te do Estado Democrático de Di-
reito, nos próximos anos?

NORMA CAVALCANTI – Como já 
afirmei em minha posse, com o ad-
vento da Constituição cidadã, de 
um momento para o outro o Mi-
nistério Público brasileiro passou 
a ser o encarregado de defender 
a ordem jurídica e o regime de-
mocrático, bem como de promo-
ver, com exclusividade, a ação pe-
nal pública, investigar diretamente 
as violações à lei, a poder contro-
lar a atividade policial, a defender 
o meio ambiente, os consumido-
res, o patrimônio público e o so-
cial, passando também a fiscalizar 
os poderes de estado, para que es-
tes observem os direitos assegura-
dos na própria Constituição. Muito 
evoluímos com a redemocratização 
do país ao longo destes mais de 25 
anos da promulgação da nossa Carta 
Magna, obtendo o Ministério Públi-
co conquistas normativas relevan-
tes, como garantidor da cidadania, 
para atuar na defesa dos interesses 
do povo brasileiro, diante da ava-
lanche de denúncias de corrupção 
que atravessa o nosso país. Assim, 
continuará convergindo esforços e, 
através dos seus membros, com o 
apoio da sociedade que jamais lhe 
faltou, continuara dando, respostas 
institucionais firmes, objetivando 
combater esse câncer social, aju-
dando o país a reconstruir novos 
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alicerces republicanos, blindando 
o Estado Democrático de Direito, 
pois sabemos que o Estado de Di-
reito impõe uma atuação ministe-
rial com tenacidade e comprome-
tida com o ordenamento jurídico. 
Reafirmo, porém, que ainda exis-
te um vazio na concretização dos 
mais variados direitos, em suas di-
versas matizes sociais, pois, histo-
ricamente cidadania se constrói, se 
modifica, evolui, agregando novas 
dimensões, conforme o desenvol-
vimento da humanidade. Estamos 
vivendo um período de grande pre-
ocupação, e nós, integrantes do Mi-
nistério Público, temos o dever de 
buscar a punição dos corruptos de 
forma exemplar, através da ação 
civil pública, do oferecimento de 
denúncias contra gestores ímpro-
bos, combatendo o crime organi-
zado, coibindo delitos lesivos ao 
patrimônio público, condutas es-
tas que assaltam os cofres da ad-
ministração, deixando milhões de 
brasileiros privados de alimentação, 
educação, emprego e assistência à 
saúde. Como líder classista, concla-
mo os membros do Parquet a vive-
rem o presente com sabedoria, e 
predisposição para o diálogo, tra-
balhando pela consolidação do re-
gime democrático, pois nosso tra-
balho é árduo. Cada vez mais, pre-
cisamos laborar pela execução de 
políticas públicas, para que sejam 
atendidas as demandas da socieda-
de, na real implementação dos di-
reitos e garantias constitucionais, 
bem como uma efetiva seguran-
ça pública, reprimindo a criminali-
dade, em prol do povo brasileiro, 
para quem existimos e justificamos 
nossas ações. A confiança da po-

pulação no Ministério Público re-
sulta do trabalho progressivo dos 
seus representantes, levantando a 
bandeira do respeito à honestida-
de, ética e responsabilidade ante 
as suas atribuições. Porém, tendo 
sempre em vista que a própria so-
ciedade é que deve, no exercício 
da cidadania, construir sua pauta 
de valores morais. Neste contexto, 
a Conamp necessita ser fortalecida 
e ajudada por seus pares, para ar-
ticulação com setores da socieda-
de e poder construir uma agenda 
positiva que atenda as demandas 
socias e discuta as grandes ques-
tões nacionais, pois a credibilidade 
do Ministério Público deve ser con-
siderada por todos seus represen-
tantes como patrimônio da Nação.

‘Esperamos que a APMP fortaleça
o  trabalho da Conamp entre seus 
 associados, visando o interesse  comum’



Fo
to

: S
ite

 sx
c.

hu

24 APMP Revista

O Ministério Público 
nos anos de chumbo
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Promotores e procuradores de Justiça de São Paulo expõem 
 histórias pouco conhecidas do período do regime militar

Por Paula dutra 
e marcos Palhares

Ao completar 50 anos, o golpe militar de 
1964 e o subsequente regime político im-
posto ao país por mais de duas décadas 

nunca estiveram tão em evidência. A Comissão 
Nacional da Verdade (CNV), instaurada oficialmen-
te pelo governo federal em maio de 2012, reco-
locou a ditadura militar no noticiário cotidiano e 
reavivou, no grande público, a consciência sobre 
os abusos cometidos e o polêmico debate sobre 
algozes, vítimas, incriminações e indenizações. O 
dado positivo é que, para além das questões dos 
direitos humanos, judiciais, ideológicas ou corpo-
rativas, a (necessária) revisão daqueles “anos de 
chumbo” traz à tona, pela primeira vez, um tur-
bilhão de fatos, depoimentos e versões que jo-
gam fachos de luz sobre um dos períodos mais 
escuros da História brasileira.

Em todos os setores da sociedade, nos três 
poderes e nas principais instituições do país, há 
um inédito e espontâneo movimento de “abrir as 
gavetas” e “escancarar os armários”, como uma 
espécie de desabafo, após tantos anos de silên-
cio. No Ministério Público não é diferente. Em 
São Paulo, promotores e procuradores de Justi-
ça que trabalharam – e enfrentaram arbitrarie-
dades – naquele período ainda guardam na me-
mória, em detalhes, histórias pouco conheci-
das pela população e até pelos próprios colegas, 
tantos os aposentados, como eles, quanto os da 
nova geração. A prova de que o tema desperta 
grande interesse é que, ao decidir ouvi-los, a re-
portagem da APMP Revista encontrou decidida 
receptividade. “Não é um favor que faço. É um 
dever cívico”, frisou Darcy Paulilo Passos, pro-
motor de Justiça aposentado compulsoriamente 
pelo governo ditatorial.

Em 1963, às vésperas do rompimento do re-
gime democrático, Passos estava licenciado do car-

O Ministério Público 
nos anos de chumbo



APMP Revista26

go de promotor e traba-
lhava diretamente com 
Almino Afonso, ministro 
do Trabalho do presi-
dente João Goulart. Ou 
seja, estava no “olho do 
furacão”, uma vez que, 
desde a criação da Con-
solidação das Leis do 
Trabalho (CLT) pelo go-
verno de Getúlio Var-
gas, nos anos 1940, a 
organização política dos 
trabalhadores vinha in-
comodando de forma 
crescente a classe con-
servadora e os setores 
mais reacionários do 
Exército. Setores que 
tentaram dar o golpe 
no próprio Vargas, em 
1954, que quase impe-
diram a posse de Jusce-
lino Kubitschek e que 
buscaram de toda for-
ma barrar a ascensão 
de João Goulart à pre-
sidência da República, 
após a renúncia de Jâ-
nio Quadros.

Havia motivos 
para tal reação. Goulart 
era o herdeiro político 
de Vargas e do “traba-
lhismo”. Como ministro 
do Trabalho, no fatídico 
ano de 1954, havia pro-
posto aumento de 100% 
no salário mínimo, me-
dida que o presidente sancionou na data simbó-
lica de 1º de maio – e que precipitou a crise que 
o levaria ao suicídio em agosto daquele mesmo 

ano. Mas o gesto de Vargas só adiou por uma dé-
cada um golpe que desde muito antes já estava 
desenhado. A oportunidade apareceu justamen-
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‘Éramos 400 no MP, 100 tiveram de mudar de comarca após o golpe militar e 30 foram fortemente investigados, o que dá 25% do total. Cinco foram cassados, e eu fui um deles’, contabiliza Darcy Paulilo Passos



te no período conturbado que sucedeu a eleição 
e renúncia de Jânio Quadros, quando João Gou-
lart assumiu de fato a presidência, após aceitar 
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o papel de coadjuvante 
durante um curto perí-
odo de parlamentaris-
mo, extinto pela vonta-
de popular por meio de 
um plebiscito que res-
taurou o regime presi-
dencialista. Porém, o ex-
ministro de Vargas pas-
sou a govenar em meio 
a uma aguda crise eco-
nômica, inúmeras greves 
trabalhistas e agitações 
estudantis. Em 1963, o 
ministro Almino Afonso 
apoiava abertamente a 
criação das centrais sin-
dicais. O governo federal 
encampava as reivindi-
cações populares e ace-
nava com reformas de 
base que seriam a “gota 
d’água” para os insatis-
feitos e desafetos de-
clarados de João Gou-
lart. Entre 31 de março 
e 1º de abril de 1964, o 
Exército se insurgiu em 
Minas Gerais e foi ga-
nhando a adesão de ou-
tros comandos militares 
cruciais, como os do Rio 
de Janeiro e de São Pau-
lo, até depor Goulart. “A 
direita nunca espera que 
a esquerda se organi-
ze devidamente. O gol-
pe veio antes”, resume 
Darcy Passos.

CASSAÇÕES E PRISÕES – O golpe veio e a 
“caça às bruxas” começou. “No Ministério Públi-
co havia muitos reacionários. E muito progressis-

‘Éramos 400 no MP, 100 tiveram de mudar de comarca após o golpe militar e 30 foram fortemente investigados, o que dá 25% do total. Cinco foram cassados, e eu fui um deles’, contabiliza Darcy Paulilo Passos
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tas, como era o meu caso e o do Plínio de Arruda 
Sampaio. Não sei dizer quem era maioria”, afirma 
Passos. “Sei que éramos 400 membros e, deste to-
tal, 100 tiveram de mudar de comarca após o gol-
pe militar e 30 foram fortemente investigados, o 
que dá 25% do total. Cinco foram cassados, e eu 
fui um deles”, contabiliza o promotor de Justiça 
aposentado. Além de Darcy Passos, tiveram sua 
aposentadoria compulsória determinada, em ou-
tubro de 1964, os promotores de Justiça Antonio 
Pacheco Mercier, Luiz Carlos Alves de Souza e Plí-
nio de Arruda Sampaio. Mais tarde, em 1968, Cho-
pin Tavares de Lima teve o mesmo destino. “E ou-
tros quatro juízes”, conta Darcy Passos.

“Um deles porque, no Fórum da cidade de 
Pacaembu, em conjunto com o promotor de Justi-
ça, colocou a bandeira a meio pau e disse: ‘Estão 
rasgando a Constituição e não acontece nada?’ O 
delegado pediu para tirarem a bandeira e eles se 
negaram. O promotor foi removido da Comarca e o 
juiz perdeu o cargo”, revela o procurador de Justiça 
aposentado. Porém, as perseguições não envolviam 
apenas questões políticas. Ou melhor, a vigilância 
política do novo regime servia de base para outro 
tipo de arbitrariedade. “Na época, promotor pro-
cessava. Daí, o réu ia ao delegado de polícia ou ao 
Tiro de Guerra [instituição militar do Exército Brasi-
leiro encarregada de formar reservistas] e acusava 
o promotor de comunista. Não precisava nem ter 
posição política para ser acusado”, relembra Passos.

A ameaça do comunismo, verdadeira paranoia 
naqueles tempos de Guerra Fria entre os Estados 
Unidos e a União Soviética, foi exatamente o maior 
argumento contra o governo de Goulart e a decisiva 
“justificativa” para que os militares, apoiados por 
uma parcela da sociedade civil, desferissem o gol-
pe, depusessem o governo eleito e instalassem um 
regime ditatorial. Ser comunista (ou simplesmente 
ser acusado de sê-lo) era a sentença fatal para cair 
em desgraça e sofrer arbitrariedades – ou mesmo 
prisão, exílio, tortura e até a morte. Sobre deten-
ções, aliás, o advogado Lauro Indursky, que tam-

bém era promotor de Justiça em São Paulo naque-
la época, afirma que vários colegas passaram por 
esse constrangimento.

Antonio Visconti: ‘A maior parte das investidas contra o MP decorreu da atividade dos promotores em questões trabalhistas. Nas maioria das comarcas não havia Juntas de Conciliação, que hoje são Varas de Trabalho’
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“Cerca de 14 promotores foram detidos clan-
destinamente por sargentos no interior de São Pau-
lo. Creio que, entre eles, estavam o Pacheco Mer-

cier e o Carlos Eduardo Barbosa Brizola, este últi-
mo já falecido”, lista Indursky. O advogado diz ter 
participado da mobilização para que os colegas 

Antonio Visconti: ‘A maior parte das investidas contra o MP decorreu da atividade dos promotores em questões trabalhistas. Nas maioria das comarcas não havia Juntas de Conciliação, que hoje são Varas de Trabalho’
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fossem soltos na época (leia texto sobre esse caso 
na próxima página). Outro que foi detido, segundo 
Darcy Passos, foi Luiz Carlos Alves de Souza. “Foi 
preso entrando na casa do pai, em Garça. No mes-
mo dia, outro promotor, o Mauricio José da Cunha, 
se safou. Uma pessoa o esperava no trevo da cida-
de de Agudos, sua comarca, e o levou para outro 
local. A polícia o esperava na casa dele”, diz Passos.

QUESTÕES TRABALHISTAS – De acordo com 
o procurador de Justiça aposentado Antonio Viscon-
ti, as primeiras investidas contra o Ministério Públi-
co não decorreram mesmo de perseguição política, 
mas sim das atividades funcionais dos promotores, 
principalmente no interior do Estado. “A maior parte 
decorreu da atividade dos promotores em questões 
trabalhistas. Na grande maioria das comarcas não 
havia Juntas de Conciliação, que hoje são as Varas 
de Trabalho. Em não havendo, quem representava 
o trabalhador rural era o promotor de Justiça. Os 
advogados não queriam se expor com estas causas 
pois se indispunham com seus maiores clientes, os 
empregadores”, explica. Segundo Visconti, os mais 
aguerridos em seu trabalho acabavam sendo cha-
mados de “subversivos” pelo novo regime. Assim, 
mesmo deposto Goulart, o “trabalhismo” e o sin-
dicalismo continuavam na alça de mira.

“Os desmandos nas leis trabalhistas aconte-
ciam especialmente no campo e o descumprimen-
to era geral. Era raro pagar salário mínimo. Defen-
der esta classe ofendia o regime”, resume Visconti. 
“Há vários episódios de promotores que sofreram 
inquéritos do regime, mas de regra eles eram arqui-
vados. Eu mesmo pedi arquivamento de um inqué-
rito em Catanduva, no qual um dos envolvidos era 
um colega nosso, Acácio de Oliveira Santos Junior, 
que teria praticado o ‘crime’ de ser o advogado do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Uma brinca-
deira”, exemplifica. O procurador de Justiça apo-
sentado diz que isso ocorreu até outubro de 1965, 
quando o primeiro presidente militar, Humberto de 
Alencar Castelo Branco, baixou o Ato Institucional 
nº 2. “Daí, nós, do Ministério Público, perdemos o 

poder de arquivar estes inquéritos. A competência 
passou integralmente para a Justiça Militar. E nem 
preciso falar que lá o critério era outro”. 

Além das atividades funcionais, outras atitu-
des dos promotores e procuradores incomodavam 
o status quo. Como no caso de Antonio Pacheco 
Marcier, um dos cinco aposentados compulsoria-
mente. “O Mercier não tinha envolvimento políti-
co”, garante Antonio Visconti. “O motivo foi outro: 
ele havia processado um oficial do Exército por ex-
cesso de velocidade em um caso de acidente de 
trânsito. E foi preso e perseguido por isso”, revela. 
Darcy Passos tem outra explicação: “O Batalhão de 
Engenharia foi buscá-lo no Fórum e o colocou no 
‘xadrez’ do quartel. Mas não encontrei seu pron-
tuário e não consta nenhuma investigação sumária 
em seu nome. O que eu acho é que, além do caso 
do acidente de trânsito, ele também movia proces-
sos trabalhistas contra o poderoso Cícero Prado em 
Pindamonhangaba, um latifundiário que plantava 
arroz nas beiras do rio Paraíba”.

E surge aí, novamente, a vigilância política. 
“Acontece que o Mercier ocupava a cadeira do Plí-
nio de Arruda Sampaio, que era o titular daquela 
cidade e estava afastado para cumprir mandato de 
deputado federal. O Plínio fazia conferências lá em 
Pindamonhangaba e o Mercier comparecia, até mes-
mo por educação. Mas envolvimento político, que 
eu soubesse, o Mercier não tinha nenhum”, sustenta 
Passos. Logo depois, Sampaio teve seu mandato de 
deputado cassado e partiu para o Chile (leia notícia 
sobre o político, falecido este ano, na página 38).

DEFENSOR DOS PROMOTORES - Segundo 
Darcy Passos, o já citado promotor Luiz Carlos Alves 
de Souza, detido na época no município de Garça, 
teria sido solto por intervenção de Werner Rodri-
gues Nogueira, procurador-geral de Justiça de São 
Paulo entre fevereiro de 1963 e julho de 1964 – exa-
tamente no período do golpe do militar. Este é um 
nome recorrente em todas as entrevistas. Apesar de 
ser considerado por muitos como “extremamente 
conservador”, Werner foi um dos maiores defenso-
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‘Kruel interveio 
para soltar 
promotores’Fo
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O advogado Lauro Indursky, asso-ciado à APMP, conta um episó-
dio pouco conhecido que teria 

ocorrido logo após o golpe militar 
de 1964. Na época, ele ainda era pro-
motor de Justiça em São Paulo. “Al-
guns promotores, que defendiam tra-
balhadores rurais, tiveram problemas 
com fazendeiros”, diz Indursky. “Por 
isso, assim que os militares toma-
ram o governo, cerca de 14 promoto-
res, se não me engano, foram deti-
dos de forma ilegal em São Paulo”. 
Ao saber do ocorrido, o hoje advo-
gado entrou em contato com um ami-
go, o major Vinicius Kruel, sobri-
nho e secretário de gabinete do ge-
neral Amaury Kruel, que comandava o 
II Exército, em São Paulo.

“Através do major Vinicius, con-
segui a promessa de uma reunião com 

o general. Em seguida, fui até o pro-
curador-geral de Justiça na época, 
Mário de Moura Albuquerque, e falei 
sobre a iniciativa”, lembra Indur-
sky. “Daí, fomos eu, o Albuquerque, 
o cunhado dele, desembargador Del-
boux Guimarães, e o deputado Euzé-
bio Rocha falar com o general Kruel, 
no quartel do II Exército, que ficava 
pegado ao Cine Marrocos”, revela. De 
acordo com Indursky, ao ser infor-
mado sobre as prisões dos promoto-
res de Justiça, Amaury Kruel teria 
pego o telefone e ligado para diver-
sos sargentos, na frente da comitiva 
que estava reunida com ele.

“No primeiro telefonema, para 
uma das cidades onde um promotor es-
tava preso, o general questionou o 
sargento local se a informação era 
verdadeira. Com a resposta positiva, 
ele ordenou ao oficial: ‘Solte o pro-
motor e recolha-se o senhor à pri-
são. E aguarde o major Vinicius, que 
irá até aí fazer um inquérito’. E foi 
telefonando e dando essas ordens, na 
nossa frente, até que todos os pro-
motores estivessem soltos”, afirma In-
dursky. Segundo o advogado, por cau-
sa deste episódio, o general Amaury 
Kruel foi homenageado pelo Ministé-
rio Público de São Paulo e pela APMP 
em um evento solene realizado no Sa-
lão Nobre do Fórum João Mendes, no 
final de outubro de 1965.

Segundo Lauro Indursky, general foi homenageado pela APMP e o MP 
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res dos promotores de Justiça, respeitando o dire-
cionamento profissional e a linha ideológica de cada 
um. “Naquela época, ele poderia muito bem ter la-
vado as mãos. Mas não: ele protegeu todos os que 
estavam abaixo dele na instituição. Conseguiu fazer 
um acordo com o comando do Exército para ser avi-
sado sempre que um promotor fosse ser preso, com 
pelo menos uma hora de antecedência. Depois dis-
so, nenhum foi preso”, testemunha Antonio Visconti.

“O doutor Werner tinha a seguinte posição: 
não cabe investigação sumária para promotor e para 
juiz, porque nós temos a nossa Corregedoria. Nos ar-

guimos disso em nossas defesas, mas elas não foram 
acolhidas. O doutor Werner dizia que não ficaria no 
cargo de procurador-geral se algum promotor tives-
se que ser atingido. E não ficou, saiu antes”, comple-
menta Darcy Passos. Quem dá mais detalhes é Anto-
nio Visconti: “Um promotor de Justiça, Ítalo Busta-
mante, resolveu investigar e processar o presidente 
da CMTC [Companhia Municipal de Transportes Co-
letivos], que era um militar, por desvio de verbas. E 
ele sustentava que o então governador, Adhemar de 
Barros, estava envolvido. Por pressão, Werner aca-
bou tirando Bustamante, que era o titular da Vara 

‘A perseguição não era de uma pessoa. A maior parte do MP era extremamente conservadora. Eu fui perseguido pela instituição, por ser favorável à legalidade democrática’, atesta Carlos Francisco Bandeira Lins
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do processo, e designou outro promotor, mas não 
para favorecer o governador. Comentou-se na épo-
ca que Werner ficou queimado com a opinião públi-
ca e com o governo estadual, e que por isso foi obri-
gado a se demitir”.

“O Ministério Público, naquela época, depen-
dia muito do Estado de Direito. Até o ano de 1983, 
o procurador-geral de Justiça era escolhido por lis-
ta tríplice, mas era um cargo de confiança nomea-
do pelo governador do Estado. O procurador-geral 
podia ser demitido a qualquer momento, o que tor-
nava a posição instável”, contextualiza o procurador 

de Justiça aposentado. Visconti ressalta ainda que o 
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) era 
composto por quatro procuradores de Justiça, e eles 
eram os únicos responsáveis pela movimentação na 
carreira. “Eram apenas 21 procuradores responsá-
veis por fazer a lista tríplice, nomear o Conselho e 
o corregedor. Tinham poder interno muito grande”, 
conclui. Por isso, a postura de Werner Rodrigues No-
gueira é elogiada.

“No meu caso específico, ele teve participação 
direta”, ressalta Darcy Passos. “A Câmara Municipal 
de Araras votava inúmeras moções me acusando de 
tudo. E eu tinha que responder. Foi então que o dou-
tor Werner me chamou. Eu disse que só era obrigado 
a responder as acusações funcionais e havia muitas 
que não tinham nada disso. Estava assegurado pela 
Constituição Federal, exercendo o direito de reu-
nião, de associação. Werner enviou o meu prontu-
ário, mesmo não sendo necessário. Ele ousou fazer 
isso e ainda declarou que não havia nada neste pron-
tuário que me afetasse moral ou funcionalmente – 
e que, portanto, as acusações eram meramente po-
liticas”, revela o procurador de Justiça aposentado.

RISCO DE VIDA – A intervenção do procura-
dor-geral de Justiça Werner Rodrigues Nogueira nes-
te caso não terminou por aí. “Um dia ele me chamou 
e disse que eu não poderia voltar para Araras por-
que corria risco de vida, me aconselhou a tirar férias 
imediatas. Tirei as férias e sumi. Já era casado, mas 
saí sozinho e fui para a casa de amigos. Fui acusa-
do de crimes contra a segurança nacional. Me apo-
sentei compulsoriamente com vencimentos propor-
cionais, o que  não dava para sustentar meus filhos 
nem na favela. Os promotores não ganhavam como 
hoje e eu saí ganhando um quinto dos vencimentos 
de segunda entrância. Mesmo assim, eu fiz uma fes-
ta na minha casa. ‘Prefiro trabalhar de graça do que 
trabalhar um dia para o governo militar’, afirmei, na 
época”, desabafa Darcy Passos.

Por isso, apesar da anistia, nunca voltou ao Mi-
nistério Público. “Quando houve a primeira anistia, 
de 1979, nós poderíamos pedir para voltar direta-

‘A perseguição não era de uma pessoa. A maior parte do MP era extremamente conservadora. Eu fui perseguido pela instituição, por ser favorável à legalidade democrática’, atesta Carlos Francisco Bandeira Lins
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Em 12 de dezembro de 2004, o ex-
ministro da Justiça, ex-consul-
tor-geral da República, juris-

ta e escritor Saulo Ramos (falecido 
em abril de 2013), publicou na seção 
“Tendências e Debates” do jornal Fo-
lha de S.Paulo um artigo intitula-
do “Os arquivos da ditadura guardam 
segredos incômodos para o MP”. Nele, 
Ramos dizia que “o Ministério Públi-
co não deve desejar que remexam no 
passado, porque, mais que os mili-

Ministério Público rebateu 
acusações de Saulo Ramos 

tares, seus membros, em grande par-
te, foram na época inquisidores fa-
náticos, arbitrários, subservientes, 
submissos à ditadura, terríveis”.

Prosseguia o artigo: “Os milita-
res abriam o IPM (Inquérito Policial 
Militar) e faziam barbaridades sus-
tentadas pelo respaldo jurídico do 
respectivo Ministério Público. De-
pois, as peças do IPM eram remeti-
das à Justiça Comum (quando acabaram 
as auditorias de guerra) e caíam na 
mão do Ministério Público estadual, 
devidamente orientado e instruído 
pelo militar da área.” E arrematava: 
“Criaram a doutrina do medo, que até 
hoje existe de certa forma: ameaça-
vam os juízes com cassação sem apo-
sentadoria”. O polêmico texto provo-
cou resposta.

Rodrigo César Rebello Pinho, que 
na época era o procurador-geral de 
Justiça, rebateu as acusações na mes-
ma seção “Tendências e Debates” da 
Folha de S.Paulo, no domingo seguin-
te, 19 de dezembro de 2004. Seu arti-
go, intitulado “Arquivos da ditadura 
e Ministério Público”, tinha início 
com a seguinte observação: “Em to-
das as instituições serão encontra-
das pessoas que colaboraram com o 
regime autoritário e outras que, ao 

mente ao governador. O Plínio [de Arruda Sampaio] 
disse que não tinha pedido para sair e não pediria 
para voltar. Imagina se eu ia pedir para o Paulo Ma-

luf! E ainda correndo o risco de ele dizer não. Eu era 
suplente de deputado federal pelo MDB [Movimen-
to Democrático Brasileiro, partido político brasilei-
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O ex-ministro da Justiça Saulo Ramos, falecido em 2013
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contrário, foram perseguidas por suas 
ideias e por sua militância políti-
ca. Essa constatação vale para mem-
bros do Ministério Público de todo 
o país como também para advogados, 
juízes, médicos etc”.

“No Estado de São Paulo, con-
forme aponta a memória dos mais an-
tigos, em um tempo em que a insti-
tuição possuía um número bem menor 
de integrantes, cinco colegas foram 
cassados, diversos investigados pe-
las denominadas CGI (Comissões Ge-
rais de Inquérito) e muitos forçados 
a mudar de comarca, por incomodarem 
os poderosos do momento pela atua-
ção em prol dos menos favorecidos”, 
prosseguia Rodrigo Pinho.

“Obviamente, a história poderá 
constatar que membros do Ministério 
Público também integravam organismos 
de repressão. Mas, com todo o respei-
to, não é justo destacar uma única 
instituição, como fez o articulista 
Saulo Ramos, como a maior responsá-
vel pelos abusos cometidos durante 
os anos de chumbo”.

O então PGJ chamava a atenção 
para o trabalho positivo da insti-
tuição: “O próprio Ministério Públi-
co de São Paulo pode se orgulhar de, 
nos momentos mais críticos do re-
gime militar, ter contado com alti-
vos promotores públicos, entre eles 
o (...) jurista Hélio Bicudo, res-
ponsável pela investigação dos de-
litos perpetrados pelo chamado Es-
quadrão da Morte, organização cri-
minosa que agia sob o manto do apa-

relho repressor do regime autori-
tário” (leia texto sobre esse caso 
nas páginas 40 e 41).

Por fim, Rodrigo Pinho ressal-
tava: “Asseguro que o Ministério 
Público não teme que os arquivos 
da ditadura sejam abertos. Ao con-
trário, os promotores e procura-
dores de Justiça do Estado de São 
Paulo aguardam que as informações 
nesses registros sejam amplamente 
divulgadas e levadas ao conheci-
mento do público e dos historiado-
res, para que nunca mais em nosso 
país se repitam os fatos lamentá-
veis que ocorreram em passado não 
muito distante, como mortes, tor-
turas e violações de direitos fun-
damentais”.

ro que abrigava os opositores do regime militar] e 
não tinha imunidade parlamentar porque eu não 
estava no exercício. Só o Chopin Tavares de Lima, 

que tinha sido aposentado em 1968 pelo Ato Insti-
tucional nº 5, pediu para voltar”, conta Darcy Pas-
sos. E finaliza: “Tenho muita honra de ter sido co-
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Rodrigo Pinho, procurador-geral de Justiça de 2004 a 2008
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locado para fora do Ministé-
rio Público como subversivo”.

Tal “orgulho” pode ter 
relação com o perfil dos pro-
motores e procuradores da-
quele período. “A persegui-
ção não era de uma pessoa. A 
maior parte do Ministério Pú-
blico era extremamente con-
servadora. Eu fui perseguido 
pela instituição, por ser favo-
rável à legalidade democrá-
tica”, atesta Carlos Francisco 
Bandeira Lins, procurador de 
Justiça aposentado, que diz 
nunca ter sido punido de ma-
neira ostensiva, mas sim aos 
poucos, “com discriminação”. 
“As pessoas não se aproxima-
vam de mim. Os novos eram 
alertados de que minha com-
panhia não era boa e alguns 
deixavam isso claro. Não foi 
fácil. Mas eu também sempre 
deixei clara a decepção de ver 
o Ministério Público se curvar 
muitas vezes à ditadura. En-
tendo a posição dos outros, 
mas eu sempre disse: ‘Não 
tenho grupo, eu ajo de for-
ma independente’”, garante.

Bandeira Lins destaca 
que, em 1980, o Ministério 
Público “ainda continuava em 
posição de subalternidade”. 
Tanto que o procurador pro-
gramou três palestras naque-
la época que chocaram toda 
a instituição e lhes custaram 
anos de repressão. “A primeira seria realizada com 
um advogado e um juiz, para demonstrarem a vi-
são eu tinham do Ministério Público, mas o desti-

no nos pregou uma peça e o advogado foi preso 
entre o convite e a data do encontro. Fui pressio-
nado a desconvidá-lo e não o fiz. A segunda pales-

‘Naquela época, havia no inerior do Estado movimento de trabalhadores rurais. Eu propus muitas ações trabalhistas, o que gerou insatisfação da parte patronal, rememora Francisco Lacerda de Almeida
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tra seria com um cardeal, que sofreu pressões da 
Igreja para não comparecer e acabou que o pales-
trante foi José Gregório, que mais tarde veio a ser 

ministro do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso”, 
relembra o procurador de 
Justiça aposentado.

CHANTAGEM - “A últi-
ma palestra, essa sim causou 
reboliço”, prossegue Ban-
deira Lins. “Era com quatro 
dos cinco promotores apo-
sentados compulsoriamente 
pelo regime: Plínio de Arru-
da Sampaio, Chopin Tavares 
de Lima, Darcy Passos e Pa-
checo Mercier. Eu comecei 
os apresentando não como 
mártires, mas como profetas. 
E a palestra foi um sucesso. 
Eu só queria devolver a cre-
dibilidade da instituição para 
a população”. Depois deste 
episódio, o procurador de 
Justiça provocou mais po-
lêmica ao mover uma ação 
contra a TV Cultura, manti-
da pelo governo estadual, 
no início dos anos 1980. A 
emissora estaria sendo usa-
da por um político para fazer 
propaganda pessoal e polí-
tica. “Tinha três jornalistas 
contratados só para este fim. 
Entrei com ação judicial para 
apreensão dos tapes de toda 
a programação. Fui chanta-
geado e ameaçado. Me ofe-
receram promoção e eu não 
aceitei. Passei a receber te-
lefonemas anônimos, ame-
aças. De noite eu corria em 

casa para atender ao telefone e dizia para minha 
família que era só um trote. Foi um tempo muito 
difícil”, desabafa.

‘Naquela época, havia no inerior do Estado movimento de trabalhadores rurais. Eu propus muitas ações trabalhistas, o que gerou insatisfação da parte patronal, rememora Francisco Lacerda de Almeida

REPORTAGEM DE CAPA
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A APMP vai reunir em um livro todos os depoimentos colhi-
dos pelo projeto “Memórias dos 

Aposentados”, que está resgatando 
histórias de vidas dos promotores e 
procuradores de Justiça aposentados 
e também do próprio Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo. O pro-
jeto, criado pela atual diretoria da 
Associação, é coordenado pela dire-
tora do Departamento de Aposentados, 
Cyrdêmia da Gama Botto.

No site da APMP (www.apmp.com.
br), estão disponíveis mais de 100 
depoimentos já editados, em vídeo 
ou escritos, de acordo com a prefe-
rência do entrevistado. Mas a quan-
tidade de depoimentos colhidos su-
pera esse número e, aos poucos, to-
dos serão finalizados e publicados no 
site. Entre os que já foram entre-

Projeto da APMP resgata memória do MP
vistados estão quatro ex-procurado-
res-gerais de Justiça: Paulo Salva-
dor Frontini, Antonio Araldo Ferral 
Dal Pozzo, José Emmanuel Burle Fi-
lho e José Geraldo Brito Filomeno.

Neste projeto, a APMP teve o 
privilégio de registrar uma das úl-
timas entrevistas do ex- deputa-
do federal constituinte Plínio de 
Arruda Sampaio, um dos promotores 
de Justiça perseguidos nos anos de 
chumbo, que faleceu em julho deste 
ano. “Passei no concurso do Minis-
tério Público e fui nomeado promo-
tor substituto, até ter comarca, em 
Campinas. Lá eu fiquei dias, logo em 
seguida eu fui para a minha comar-
ca, Sertãozinho, perto de Ribeirão 
Preto”, narrou Sampaio, em seu de-
poimento ao projeto “Memórias dos 
Aposentados”.

REPORTAGEM DE CAPA

Diretora Cyrdêmia da Gama Botto, coordenadora do projeto, e Plínio de Arruda Sampaio, em uma de suas últimas entrevistas
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Um dos promotores de Justiça que tiveram 
que mudar de comarca durante o regime militar, por 
conta de suas ideias e atitudes, foi Francisco Lacer-
da de Almeida. Em 1964, ele estava trabalhando em 
Votuporanga, no interior do Estado. “Na época, o 
presidente João Goulart debatia a reforma agrária 
e houve muita agitação. Votuporanga era conside-
rada fronteira agrícola, havia muito movimento de 
trabalhadores rurais. Eu propus várias ações tra-
balhistas, o que gerou insatisfação da parte patro-
nal”, rememora Almeida. “Quando ocorreu o golpe, 
sinceramente achei que comigo estava tudo bem, 
que eu não estava envolvido. Porém, a Associação 
Rural local fez uma representação à Secretaria da 
Segurança Pública, dizendo que eu hostilizava do-
nos de terra e que era subversivo. Havia até mes-
mo boatos de que eu seria preso”.

Volta às narrativas o procurador-geral Wer-
ner Rodrigues Nogueira, que, como procurador-
geral de Justiça na época, designou, “por cautela”, 
Francisco Lacerda de Almeida para a Comarca de 
Bebedouro. “Em seguida, foi instaurada uma comis-
são de sindicância, presidida pelo então procurador 
Netto Armando, que apurou a denúncia contra os 
promotores que estavam na mesma situação. Fiz 
minha defesa e, alguns meses depois, ela foi arqui-
vada pelo governador Adhemar de Barros”, conta o 
procurador de Justiça aposentado. Porém, Almei-
da frisa que continuou sua carreira sem prejuízo. 
“A não ser o de que passamos a ser sub-cidadãos, 
castrados, que não podiam dar opinião”, protesta.

Somente um episódio o afetou “profunda-
mente”: em 1964, foram criados pelo Ministério do 
Trabalho os sindicatos rurais, que obrigavam que 
os trabalhadores do campo também tivessem di-
reito a um salário mínimo. Como não podia se ex-
por, Almeida escreveu uma carta contando a luta 
dos trabalhadores. “Um jornal local publicou, com 
texto elogioso. Nesta carta eu expressava apoio 
ao sindicato e à luta dos trabalhadores. Não tinha 
nada de grave, mas aos olhos dos políticos aquilo 
já era subversivo”, observa. “Nunca tive atividades 

diretamente ligadas a atos subversivos, mas sem-
pre fui influenciado por meu pai, que tinha ideias 
altamente democráticas. Era na democracia que 
eu acreditava. Eu apoiava plenamente as ideias de 
necessidade de reforma agrária e de uma socieda-
de mais justa”.

Outro fato que o marcou na carreira foi quan-
do um presidente de Associação Rural despediu su-
mariamente um empregado, sob a acusação de que 
teria fundido o motor do caminhão. “Eu promovi a 
reclamação trabalhista. Foi uma condenação alta. 
E isto motivou inimizade e indisposição pessoal. Era 
uma pessoa influente”.

PERSEGUIÇÕES PROFISSIONAIS – No Minis-
tério Público do Estado de São Paulo, o caso mais 
emblemático de resistência nos “anos de chumbo” 
foi o combate ao Esquadrão da Morte (leia texto 
sobre o caso nas páginas 40 e 41). O responsável 
por esse ato de coragem foi Hélio Pereira Bicudo, 
hoje procurador de Justiça aposentado. Em 1963, 
assim como Darcy Passos, ele estava licenciado do 
Ministério Público, trabalhando para o governo de 
João Goulart como assessor do ministro da Fazen-
da, Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto. Antes 
disso, o mesmo Carvalho Pinto, ao assumir o cargo 
de governador de São Paulo, em 1959, já havia cha-
mado para assumir sua subchefia de gabinete ou-
tro promotor de Justiça, Plínio de Arruda Sampaio.

“Tive um papel muito importante ao lado de 
Carvalho Pinto, este brilhante homem público”, elo-
gia Hélio Bicudo. “Depois da saída dele do Ministé-
rio da Fazenda, retornei ao Ministério Público, as-
sumindo minhas funções de procurador de Justiça 
pouco antes do golpe, que instaurou uma ditadura 
que duraria 20 anos em nosso país. Uma ditadura 
que cada dia se tornava mais dura e cerceava a cada 
minutos nossos pensamentos e ações”, lamenta. O 
regime ditatorial pesou muito sobre Hélio Bicudo, 
que, ao ingressar no Ministério Público, o conce-
bia como “uma instituição de horizontes largos”. 
“Para mim, o promotor não era um mero acusa-
dor, mas o representante do Estado na concretiza-
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O caso mais emblemático de in-dependência e autonomia do 
Ministério Público no perí-

odo do regime militar foi o en-
frentamento ao Esquadrão da Mor-
te, organização paramilitar surgi-
da no final dos anos 1960 que per-
seguia e matava supostos crimino-
sos. E o responsável pela inves-
tigação e primeira ação contra o 
grupo criminoso foi o procurador 
de Justiça Hélio Pereira Bicudo, 
hoje aposentado. “Desde o ano de 
1968, com a edição do Ato Insti-
tucional nº 5 (AI-5), que restrin-
giu direitos individuais e ampliou 
o poder discricionário do Estado, 
o país tinha passado a viver sob 
uma ditadura explícita”, conta Bi-
cudo, que falou à reportagem da 
APMP Revista e complementou in-
formações com seu livro “Minhas 
memórias” (Livraria Martins Fon-
tes Editora), publicado em 2006.

“Naquela época, cadáveres de 
criminosos comuns ou de simples 
acusados eram despejados nas es-
tradas das periferias. Havia pre-
sos políticos também. Junto a to-
dos um cartaz com uma caveira com 
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ção da Justiça, sobretudo nas cidades do interior, 
nas quais não deveria atuar apenas nas questões 
penais, mas como representante e defensor dos di-
reitos dos trabalhadores, das crianças, dos adoles-
centes e das mulheres”, resume. A partir de 1964, 
sua concepção tornou-se potencialmente “subver-
siva” – e perigosa.

Não por acaso, o procurador de Justiça aposen-
tado que enfrentou o Esquadrão da Morte conta que, 
“por não transgredir com os direitos e com a Justiça”, 
sua carreira foi permeada de perseguições profissio-
nais. “Fui impedido de promoções e forçado a pere-
grinar com minha família de cidade em cidade, expul-
so de cada uma delas toda vez que desatava os laços 
entre um malfeito e um poder local”, lamenta. “Não 
foi fácil”. Relatos como esses, de Hélio Bicudo, Darcy 
Paulilo Passos, Lauro Indursky, Antonio Visconti, Car-
los Francisco Bandeira Lins e Francisco Lacerda de Al-
meida dão uma ideia de quantas “gavetas” e “armá-
rios”, metaforicamente falando, permaneceram no 
aguardo de uma ocasião, como a atual, para serem 
“abertas” e “escancaradas” no Ministério Público. O 
resgate dessas memórias, por mais incômodas, desa-
gradáveis ou mesmo dolorosas, recupera um manan-
cial de informações que cumpre o papel fundamen-
tal de contrapor versões oficiais que, cada vez mais, 
revelam-se cada vez menos confiáveis.

Neste sentido, se utilizarmos um princípio tão 
caro aos promotores e procuradores de Justiça, as 
memórias dos perseguidos nos chamados “anos de 
chumbo” corroboram o princípio do contraditório. 
Um direito que, assim como tantos outros, foi subli-
mado na sociedade brasileira por mais de duas déca-
das. E que muitos integrantes do Ministério Público 
lutaram para que fossem resgatados, assumindo um 
papel ainda mais abrangente e contundente a partir 
da redemocratização e da promulgação da Constitui-
ção de 1988. O resultado é esse: a liberdade, ainda 
que tardia, para que os membros do Ministério Públi-
co que sofreram pressões e arbitrariedades naquele 
escuro período registrem, para o futuro, a memória 
daquilo o que antes não podiam falar.

Hélio Bicudo: ameças, telefone grampeado e invasões em sua casa
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Procurador enfrentou Esquadrão da Morte
dois fêmures cruzados. Essa era a as-
sinatura deles”, lembra.

Disposto a tomar providências, 
relatou o problema em uma reunião do 
Colégio de Procuradores, em março de 
1969. “O governador Abreu Sodré pas-
sou a me atacar, pois, segundo ele, 
o Esquadrão da Morte nem existia e a 
polícia agia corretamente, livrando 
a população de perigosos delinquen-
tes. A barbárie policial se acirra-
va naquele período de cerceamento de 
direitos e arbitrariedades”, afirma 
Bicudo. “Mesmo assim, fui designado 
pelo procurador-geral de Justiça para 
assumir a supervisão e orientação do 
caso. Mas sei que isso só aconteceu 
porque acharam que não íamos conse-
guir provar nada e a insistência em 
investigar era minha. O fracasso se-
ria o meu descrédito”, explica.

Bicudo recebeu a ajuda dos pro-
motores Dirceu de Mello e José Silvio 
Fonseca Tavares. “Não tinha dúvidas 
de que estávamos colocando a mão em 
vespeiro. Logo constatamos que o ‘ca-
beça’ do bando era o delegado Sér-
gio Paranhos Fleury, já considerado 
o símbolo da luta contra a subver-
são. Ou seja, o delegado responsá-
vel por caçar militantes de esquer-
da era o mesmo que estava por trás 
do grupo que eliminava os bandidos 
pés-de-chinelo”. Diante de centenas 
de assassinatos atribuídos ao gru-
po, os membros do Ministério Públi-
co começaram a investigar um caso 
no qual a vítima tinha sobrevivido. 

“Foi muita sorte, porque nos de-
paramos com o Mário Ladrão (Mário dos 
Santos), que foi socorrido e sobre-
viveu a muitos tiros. Com certeza, 
acharam que ele estava morto. Ele con-

seguiu nos passar informações muito 
claras e específicas e foi daí nosso 
ponto de partida”, detalha Hélio Bi-
cudo. Outra figura importante, desta-
cada pelo procurador aposentado, foi 
o padre canadense Geraldo Monzeroll, 
que, do alto da Igreja de Nossa Se-
nhora de Fátima, em Guarulhos (SP), 
acompanhou uma ação do Esquadrão da 
Morte - com a presença do delega-
do Fleury - e fotografou tudo. “Esse 
padre foi fundamental. Mas depois, 
misteriosamente, caiu de um andai-
me na igreja. Não morreu, mas demo-
rou a se recuperar”.

Outro colaborador foi o padre 
Agostinho Oliveira, que, ironicamen-
te, tinha sido colega de escola de 
Fleury. “O padre tinha trabalhado no 
presídio Tiradentes. Ele e o preso 
político Guilherme Simões Gomes nos 
disseram como encontrar os documen-
tos que eram adulterados para enco-
brir o sumiço de detentos. O Esqua-
drão não apenas executava os bandi-
dos na rua, mas também os recolhi-
dos que estavam sob a responsabili-
dade do Estado”, diz Bicudo.

“Recebi ameaças, tive telefone 
grampeado, invasões em meu escritó-
rio e na minha casa. Fui seguido, re-
cebia telefonemas de madrugada, mas 
não me calei”. Em 1971, o procurador 
foi afastado da investigação. “Eu não 
me calava e comecei a atrapalhar o 
sistema. Fui afastado do caso, mas 
não do meu cargo. O Fleury chegou a 
ser preso, por pouco tempo, mas eu 
não estava mais à frente das inves-
tigações. Ainda assim, as persegui-
ções se seguiram por mais pelo me-
nos cinco anos”, relata o homem que 
enfrentou o Esquadrão da Morte. 
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Violência doméstica: ninguém está a salvo
Mulheres - de todas as idades, cor, credo, religião, estado civil ou nível social - são as vítimas principais desse tipo de agressão

Por Dora EstEvam

Após uma luta que durou aproximada-
mente seis anos, Mônica Ferreira Sil-
va, lojista, decidiu denunciar o seu 

companheiro por agressões verbais e físicas. 
O casamento já havia dado sinais de desgas-
te e, por isso, Mônica pediu a separação. O 
marido não gostou da ideia e ordenou que 
a esposa saísse de casa com os dois filhos. 
Mônica não acatou e ficou. Só que não po-
dia imaginar que seria o começo do inferno 
na vida dela e dos filhos, por longos anos. 
Nesse período, Mônica conta que foi agredi-
da moralmente e fisicamente. Em relatos, a 
vítima conta que ele cortava a fiação da casa 
para que ninguém pudesse assistir à televi-
são ou tomar banho com água quente; cor-
tava a água, sendo que todas as despesas da 
casa eram mantidas por ela, comia a comida 
comprada por ela, não partilhava almoço, ne-
nhuma refeição com os filhos e não parava 
de fazer agressões verbais. “Ele implicou até 
com o toque do celular do meu filho, que dei 
de presente de Natal”.

O agressor também chegou a apontar 
arma de fogo para a família. O fim da linha foi 
quando ele pegou uma faca e ameaçou a fi-
lha. Daí foi a conta para que, no dia seguinte, 
Mônica tomasse providências. Num primeiro 
momento, ela foi até uma delegacia denunciar 

o marido. Chegando lá, foi atendida por uma 
delegada, que deu todo apoio. A vítima estava 
acompanhada por um advogado que já estava 
tratando dos documentos para a separação, 
motivo que desencadeou a agressividade do 
marido. Quando o relato chegou ao Fórum, foi 
determinado um prazo de 24 horas para que 
o marido fosse chamado para uma audiência. 
Mônica confessa que ficou com medo: “Num 
primeiro momento, achei que ele iria me ma-
tar, que iria fazer o maior escândalo, que iria 
agredir os meus filhos. Mas isso não aconte-
ceu”. O marido aceitou a separação e hoje ela 
vive com os filhos, em casa própria. 

Mas o desfecho da história de Mônica, 
infelizmente, não é o mais comum. Pesqui-
sa Mapa da Violência, do Instituto Sangari, 
de 2012, revela que no período entre 1980 e 
2010 foram assassinadas mais de 92 mil mu-
lheres no Brasil, sendo 43,7 mil apenas na úl-
tima década. Em termos percentuais, tem-se 
que em apenas três décadas o número de ho-
micídios de mulheres aumentou assustadores 
230%. A pesquisa também revela que as armas 
de fogo continuam sendo os principais instru-
mentos utilizados para a prática dos homicí-
dios femininos no Brasil. Um dos casos mais 
divulgados de violência contra a mulher - e 
que se tornou lei - é o caso da biofarmacêuti-
ca cearense Maria da Penha Maia Fernandes, 
que passou a dar nome à Lei nº 11.340, san-
cionada em 7 de agosto de 2006.
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Em 1983, seu marido, o professor colom-
biano Marco Antonio Heredia Viveros, tentou 
matá-la duas vezes. Na primeira, desferiu tiros 
ao simular um assalto; na segunda, tentou ele-
trocutá-la. Por conta das agressões sofridas, 
Penha ficou paraplégica. Dezenove anos de-
pois, seu agressor foi condenado a oito anos 
de prisão. Por meio de recursos jurídicos, fi-
cou preso por dois anos. Solto em 2002, hoje 
está livre. O episódio chegou à Comissão Inte-
ramericana dos Direitos Humanos da Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) e foi con-
siderado, pela primeira 
vez na história, um cri-
me de violência domés-
tica. Hoje, Penha é co-
ordenadora de estudos 
da Associação de Estu-
dos, Pesquisas e Publi-
cações da Associação 
de Parentes e Amigos 
de Vítimas de Violên-
cia (Apavv), no Ceará.

CICLO DA VIO-
LÊNCIA - Para Silvia 
Chakian de Toledo San-
tos, promotora de Jus-
tiça e coordenadora e Secretária Executiva do 
Grupo de Atuação Especial de Enfrentamen-
to à Violência Doméstica (Gevid), do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo (MPSP), 
a Lei Maria da Penha descortinou a violên-
cia doméstica que já existia, mas que agora 
é de conhecimento do público. Por isso, há a 
sensação de que os casos aumentaram. “Ao 
mesmo tempo em que se tem conhecimento 
destes casos, nos deparamos com uma série 
de dificuldades. Uma delas é a subnotificação 
dos casos”, diz a promotora. Segundo Silvia 

Chakian, existem estudos e pesquisas dando 
conta de que a mulher que vai à delegacia e 
faz esta denúncia já sofre violência há cerca 
de dez anos ou já viveu cerca de dez episó-
dios até ter a coragem de noticiar. O caso re-
latado no início da reportagem é exatamen-
te o de uma mulher que passou por todas as 
etapas do ciclo.

Esse processo é detalhado em cartilha 
lançada em 2013 pelo Gevid: “Mulher, Vire a 
Página”. A publicação explica o ciclo da vio-
lência, o porquê da mulher se manter na rela-

ção abusiva, os motivos 
pelos quais ela não con-
segue sair desta rela-
ção e os endereços das 
redes, onde ela pode 
procurar ajuda.  “A gen-
te sabe que a violência 
doméstica, quando ela 
é noticiada, em geral, 
não é um episódio iso-
lado. Existe um histó-
rico por trás”, observa 
Silvia Chakian. Por isso, 
uma das maiores difi-
culdades encontradas 

pelo promotor de Justiça nos casos de agres-
são doméstica é o convencimento para que a 
vítima saia do referido ciclo de violência, de-
nuncie o agressor e siga até o final do pro-
cesso. Porém, há mais um obstáculo: a recep-
ção da mulher que decide fazer a denúncia. 
“Quando uma mulher sofre por anos e toma 
coragem de ir à delegacia e lá ela é mal tra-
tada, isso é terrível”, lamenta Silvia Chakian. 

A promotora acrescenta que a mulher 
agredida sente dificuldade para lidar com esta 
situação: “São muitas as dificuldades para tra-

Uma das maiores 
dificuldadesnoscasos
deagressãodoméstica
éoconvencimentopara
queavítimasaiadociclo
deviolência,denuncie
oagressoresigaaté
ofinaldoprocesso
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balhar com isso. Porque existe uma tendência 
desta mulher em mudar a disposição na hora 
de processar o agressor. E ainda, até em fun-
ção do ciclo da violência, há uma tendência 
desta mulher, que inicialmente pede ajuda - 
que denuncia, que vai à delegacia, que pede 
ajuda até para o Ministério Público -, de vol-
tar atrás. Ela tende a acreditar, por uma sé-
rie de razões, que o agressor vai mudar e que 
ela pode dar uma segunda chance, que aque-
la situação vai ser isolada, não vai se repetir”. 
Na maioria das vezes, os casos de violência 
doméstica ocorrem dentro de casa, entre os 
familiares. Por isso, fica difícil obter provas e, 
sem isso, aumenta a dificuldade. Outro obs-
táculo é a recepção encontrada pela mulher 
que decide fazer a denúncia. 

COMPORTAMENTO DE DOMÍNIO - A 
promotora de Justiça Nathalie Kiste Malveiro, 

que atua ao lado de Silvia Chakian no Gevid, re-
lata o perfil do agressor. Geralmente, ele não 
parte para a agressão física logo no início da 
relação. Há um longo processo: primeiro vem 
a agressão verbal, depois psicológica e moral. 
“Mas, antes ainda, vem o comportamento de 
domínio, de posse”, afirma a promotora de 
Justiça. “É aquele homem ciumento, que co-
meça a afastar a mulher do convívio social. Ele 
pede para ela parar de trabalhar, tem ciúmes 
das amigas dela, tem ciúmes da faculdade. A 
vítima vai sendo envolvida nesta rede, onde 
tudo é feito com muito cuidado, com uma pre-
ocupação muito grande. E, em geral, quando 
o homem já tem o perfil abusivo, isso é feito 
para isolar a mulher e facilitar essa dominação 
depois”, detalha Nathalie Malveiro.

“Na hora em que ele parte para a agres-
são mais violenta, verbal ou agressão física, a 

Para a promotora de Justiça Silvia Chakian, a Lei Maria da Penha descortinou a violência doméstica, que agora é de conhecimento público
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mulher está sozinha. Ela não tem mais amigas, 
não tem mais condição de se sustentar, dei-
xou o emprego e parou de estudar”, explica. 
Ou seja, o agressor consegue fazer com que 
ela fica a mercê dele. O trabalho do Gevid é 
voltado basicamente para três grupos de ví-
timas: meninas, crianças e adolescentes que 
são vitimas de violência sexual - na maioria das 
vezes, praticadas por seus pai, avô, padrasto 
ou irmão. Há um também um grande grupo 
de vítimas compostas por mulheres adultas, 
que são vitimas da violência doméstica pro-

priamente dita: ameaça, lesão corporal, pra-
ticada por parceiro ou ex-parceiro, ex-mari-
do ou ex- companheiro.

Por fim, há um público que vem cres-
cendo muito e desafiando as promotoras de 
Justiça: as mulheres com mais de 60 anos, 
idosas, vitimas de maus tratos, humilhações 
e ameaças, praticadas via de regra por filhos 
ou netos que são usuários de drogas. Ainda 
em relação às vítimas, uma das ações mais 
efetivas aplicadas pelo Gevid é o projeto Aco-
lher, que consiste em atender as mulheres de-

Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking
mundial de assassinatos de mulheres

No dia 7 de agosto, aniversário da 
Lei Maria da Penha, os promotores de 
Justiça do Gevid e dos Tribunais do Júri 
da Capital, lançaram no Fórum da Bar-
ra Funda a campanha: “Senado: inclua 
o feminicídio no Código Penal. O lança-
mento da campanha ocorreu na data 
em que a Lei Maria da Penha comple-
tou oito anos. Na ocasião, a promoto-
ra de Justiça Silvia ChakianToledo San-
tos, coordenadora e secretária execu-
tiva do Gevid, fez um balanço dos oito 
anos da Lei: “Apesar dos significativos 
avanços no enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
ainda há pouco a comemorar. Infeliz-
mente, as conquistas ainda não foram 
suficientes para retirar o Brasil da lis-
ta mundial de países campeões em as-
sassinatos de mulheres, na qual, hoje, 
ocupamos o vergonhoso sétimo lugar”.

Pelo trabalho desenvolvido no 
Gevid, Silvia Chakian e as promotoras 
Nathalie Kiste Malveiro e Valéria Diez 

Scarance Fernandes receberiam no mês 
seguinte, em sessão solene na Câmara 
Municipal de São Paulo, a Medalha Jâ-
nio Quadros. A homenagem, prestada 
pelo trabalho que realizam em parce-
ria com a Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) no enfrentamento da violência 
doméstica, foi uma iniciativa do presi-
dente da Casa, José Américo (PT), e do 
vereador Coronel Telhada (PSDB). Inte-
grantes da GCM, militares e represen-
tantes da população que contribuíram 
com a sociedade foram agraciados com 
a comenda.

“Estamos muito honradas com a 
medalha Jânio Quadros, concedida pela 
Guarda Civil Metropolitana de São Pau-
lo, em agradecimento ao trabalho con-
junto estabelecido no Projeto Guardiã 
Maria da Penha”, comentaram conjun-
tamente, à APMP, as promotoras de 
Justiça Nathalie Kiste Malveiro, Silvia 
Chakian de Toledo Santos e Valéria Diez 
Scarance Fernandes.
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pois do registro do boletim na delegacia. Este 
apoio chega justamente no momento da au-
diência, em que o casal está reatando o re-
lacionamento. No ciclo da violência, esta é a 
terceira fase a fase da “lua de mel”, em que o 
homem pede desculpas e diz que vai mudar. 
Passada a audiência, ele volta atrás.

Porque, assim que a mulher toma cora-
gem e decide denunciar o agressor, ela tem 
um prazo para que o boletim chegue até o 
Ministério Público, que gira em torno de 30 
a 40 dias. Neste período, ela fica sem saber 

o que está acontecendo e o que pode acon-
tecer com ela e com a família. Pensando em 
apoiar esta mulher, o projeto Acolher convida 
estas mulheres vítimas de violência domés-
tica - e que registraram boletim de ocorrên-
cia - para um evento no Ministério Público. 
Lá, são acolhidas pelas promotoras e as as-
sistentes sociais, que explicam para elas toda 
parte do ciclo da violência: porque elas são 
vitimas, porque é tão difícil sair de uma re-
lação agressiva etc. O projeto inclui também 
explicações sobre o procedimento nominal, 

Promotoras de Justiça Valéria Diez Scarance Fernandes, Silvia Chakian de Toledo Santos e Nathalie Kiste Malveiro, na Câmara
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como é o inquérito, como vai 
ser a audiência, quem vai fa-
zer parte dela, o que é prova 
no processo criminal.

Como explica a pro-
motora Nathalie Malveiro, 
“a gente explica para essas 
mulheres o que é prova, o 
que são testemunhas indire-
tas. Que um vizinho pode tes-
temunhar, que alguém pode 
fotografar. Enfim, buscamos 
fortalecer esta mulher”. 

AGRESSÕES PSICOLÓ-
GICAS – Tão grave quando a 
violência física (lesões corpo-
rais, estupro e ameaças, cri-
mes contra honra, entre ou-
tros) é a agressão psicológica. 
Xingamentos e ofensas pro-
vocam a redução da autoes-
tima e antecedem a violência 
física. O programa Instruir/ 
Saúde da Família leva infor-
mações às famílias em suas 
residências e atinge comuni-
dades dominadas pelo tráfi-
co de drogas e aonde muitas 
vezes a autoridade policial 
nem chega. No núcleo cen-
tral do Gevid há um setor téc-
nico com quatro assistentes 
sociais e uma psicóloga que 
auxilia justamente nos pro-
jetos Acolher e Instruir. Esse 
trabalho já foi replicado por 
algumas promotorias regio-
nais no Estado de São Pau-
lo, como a unidade Gevid-‘Procuramos fortalecer a mulher’, diz a promotora de Justiça Nathalie Malveiro

Fo
to

: L
ui

z H
en

riq
ue

/A
PM

P



49APMP Revista

REPORTAGEM

Núcleo Leste II, na região Leste da capital, 
projeto idealizado pela promotora de Jus-
tiça Fabíola Sucasas Negrão Covas. Ela tra-
balha com o programa de capacitação que 
atinge os agentes comunitários. E também 
recebe o apoio do setor técnico, mais a con-
tinuação do atendimento destas mulheres e 
crianças pela rede de assistência, que são o 
Centro de Referência da Assistência Social 
(Cras) e o Conselho Regional de Serviço So-
cial de São Paulo (Cress). 

O promotor de Justiça Leonardo Leo-
nel Romanelli, que atua no Núcleo 1 da Rede 
Protetiva dos Direitos Sociais, na região de 
Brodowski, em Ribeirão Preto (pioneiro em 
tratar de políticas públicas no âmbito regio-
nal), chama a atenção para o número expres-
sivo de prisões cautelares decorrentes de 
violência psicológica, porque configuram o 
grave crime de coação no curso do processo. 

De acordo com dados colhidos em Ri-
beirão Preto, desde o final de 2013, os atu-
ais companheiros (maridos inclusos) prati-
cam cerca de 75% dos delitos, enquanto ex- 
companheiros respondem pelos outros 25%. 
O processo dos casos de violência domésti-
ca tem um tempo de duração: desde o re-
gistro do boletim de ocorrência até a sen-
tença, dura em torno de dois anos e meio, 
na sentença de primeiro grau.

Neste período, a mulher pode pedir a 
medida protetiva de urgência, prevista na Lei 
Maria da Penha. Como, por exemplo, medi-
das de afastamento do agressor do lar con-
jugal; não aproximação da pessoa por menos 
de 300 metros; proibição de frequência a de-
terminados lugares em que a mulher vá etc. 
Todas estas medidas preventivas auxiliam a 
mulher durante o processo e elas têm vali-

É lei. A presidente Dilma Rous-
seff sancionou o Projeto de Lei da Câ-
mara (PLC) 59/2014 que autoriza o Po-
der Executivo a tornar disponível, em 
âmbito nacional, um número telefôni-
co para receber as denúncias de vio-
lência contra a mulher. A proposta é 
de autoria da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Violência con-
tra a Mulher.

Com a nova legislação (Lei 
13.025/2014), o serviço de recebi-
mento dessas denúncias – o Ligue 180 
– vai ser operado pela Central de Aten-
dimento à Mulher, hoje coordenada 
pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM), vinculada à Presi-
dência da República. Até então, cabia 
às delegacias municipais cuidar disso.

A senadora Ana Rita (PT/ES), 
relatora do projeto na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH) e também relatora da 
CPI mista, explicou que a mudança 
vai possibilitar a expansão do servi-
ço. Além disso, observou, a nova lei 
assegura o respaldo legal à atividade.

O serviço Ligue 180 existe des-
de 2005. Funciona 24 horas diárias e 
todos os dias da semana, inclusive nos 
feriados. De acordo com Ana Rita, do 
ano de criação até 2012, a Central de 
Atendimento à Mulher prestou quase 
três milhões de atendimentos, “que não 
se limitaram ao registro das denúncias 
de violência, envolvendo igualmente 
a orientação sobre direitos e políticas 
para as mulheres”. (Texto da Assesso-
ria da Câmara dos Deputados)

Denúncia pelo telefone 
deve ficar mais fácil



dade definidas até o cumprimento da pena. 
Porém, neste período, é a mulher quem tem 
que fiscalizar o cumprimento da medida.
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Caso o agressor descumpra a ordem ju-
dicial, ela tem que avisar o juiz. Como é uma 
dinâmica complicada, em razão das ativida-

‘Discriminação e a cultura machista são os principais fatores’

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
realizou, nos dias 7 e 8 de agosto, em 
Brasília (DF), a VIII Jornada da Lei Maria 
da Penha, evento que discutiu os desa-
fios a serem cumpridos pelos Tribunais 
de Justiça na implementação da Lei nº 
11.340/2006. Entre os temas debati-
dos estavam as medidas para comba-
ter e prevenir o chamado feminicídio, 
assassinato cometido de forma violenta 
e intencional contra mulheres em razão 
de seu sexo. Confira, a seguir, entrevista 
com uma das palestrantes do evento, a 
militante e ativista do movimento femi-
nista e secretária nacional de Enfrenta-
mento à Violência contra as Mulheres, 
Aparecida Gonçalves.

O que caracteriza o feminicídio?
Aparecida Gonçalves - O feminicídio é 
um crime de ódio contra as mulheres, 
caracterizado por circunstâncias espe-
cíficas em que o pertencimento da mu-
lher ao sexo feminino é central na práti-
ca do delito. Entre essas circunstâncias 
estão incluídos os assassinatos em con-
texto de violência doméstica e os crimes 
que envolvem violência sexual, mutila-
ções – especialmente do rosto, seios e 
genitais –, exposição pública do corpo 
da mulher, tortura, etc. 

O que diferencia esses crimes 
de outros tipos de assassinatos de mu-
lheres?
Aparecida Gonçalves - Os crimes que 
caracterizam o feminicídio reportam, no 

campo simbólico, à destruição da iden-
tidade da vítima e de sua condição de 
mulher. Nesses casos, a mulher torna-se 
potencial vítima apenas por ser mulher. 
É um crime de ódio, muito diferente de 
outros tipos de assassinatos que estão 
ligados à violência urbana ou ao crime 
organizado, por exemplo.

Existem números relativos a esse 
tipo de crime?
Aparecida Gonçalves - Temos no Bra-
sil algumas bases de dados sobre o as-
sassinato de mulheres, que podem ser 
utilizadas para estimarmos a dimensão 
geral do fenômeno, já que o feminicídio 
corresponde a uma grande proporção 
desses crimes, mas não tem definição 
específica na lei penal. 

E como tem sido a evolução des-
ses números?
Aparecida Gonçalves - De acordo com 
o Mapa da Violência, em que são utiliza-
dos principalmente dados do Ministério 
da Saúde, estima-se que os assassina-
tos de mulheres entre os anos de 1980 
e 2010 somem mais de 92 mil, sendo 
que a taxa de assassinatos de mulheres 
passou de 2,3 por 100 mil mulheres, em 
1980, para 4,6 por 100 mil mulheres, em 
2010. O maior aumento ocorreu entre 
1980 e 1996. Um dado importante é 
que 41% dos assassinatos de mulheres 
ocorrem na residência das vítimas, en-
quanto, no caso dos homens, esse nú-
mero é de apenas 14%.
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des da vítima, o Gevid implantou o projeto 
Guardiã, em parceria com a Secretaria de Se-
gurança Urbana. Com isso, quem faz a fisca-

lização destas medidas é a Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM). No bairro Bom Retiro, re-
gião central da capital paulista, 20 mulheres 

É verdade 
que o Brasil é um 
dos países com 
maior índice de ho-
micídios de mulhe-
res no mundo?
Aparecida Gonçal-
ves - O Brasil é o 
país com o 7º maior 
índice de assassina-
tos de mulheres no 
mundo, o que é re-
alidade triste e ina-
ceitável, que preci-
sa ser mudada. 

Por que mo-
tivos isso acontece, 
na opinião da senhora?
Aparecida Gonçalves - Além de uma 
cultura geral de violência, que subsis-
te na sociedade brasileira, os assassi-
natos de mulheres são fortemente im-
pactados por uma cultura machista e 
patriarcal, em que o valor da vida da 
mulher é considerado menor e na qual 
a mulher é vista como propriedade do 
homem, como objeto a ser apossado 
ou descartado, conforme a conveniên-
cia masculina.

Como combater e prevenir o fe-
minicídio?
Aparecida Gonçalves - O combate à im-
punidade é a forma mais direta de en-
frentamento ao feminicídio, tanto para 
dar justiça às mulheres covardemente 
assassinadas, como para evitar novas 
mortes. Na quase totalidade dos casos, 
o feminicídio não é um ato isolado, mas 

parte de um histórico de violência que 
culmina em morte. Se os agressores fo-
rem identificados e sancionados de for-
ma eficaz e as vítimas forem protegidas 
desde a primeira agressão, com apoio 
total do Estado e da sociedade, acre-
dito que seremos capazes de diminuir 
esses números. No Brasil, a política de 
enfrentamento à violência contra a mu-
lher e a Lei Maria da Penha estão sendo 
implementadas para atingir esse objeti-
vo, por meio dos serviços especializa-
dos de assistência, das Delegacias da 
Mulher e dos Juizados, Promotorias e 
Defensorias Especializados. Mas ain-
da temos um caminho longo a percor-
rer para a universalização do acesso à 
Justiça e aos serviços de proteção, e 
também para a mudança das menta-
lidades. (Texto da Assessoria do CNJ)

A secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves
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estão sendo acompanhadas 
pela GCM. O projeto Gevid-
Guarda Municipal está em 
via de ser replicado em Ri-
beirão Preto e, depois, nas 
outras regiões. 

Também com relação 
ao agressor, o Gevid tam-
bém busca apoio nas redes 
para conter a violência, para 
que ele possa sair da rotina 
de seus hábitos de violência 
em casa. Em Ribeirão Preto, 
a Coordenadoria da Mulher 
fechou parceria com o Insti-
tuto de Psicologia Aplicada, 
ligado à Universidade de São 
Paulo (USP), para atender 
agressores encaminhados 
pelo Poder Judiciário. Além 
disso, conta com o apoio do 
projeto Ressignificando, ini-
ciativa pioneira no Estado 
que tem a finalidade de evi-
tar a reincidência.

CURSOS DE REEDU-
CAÇÃO - De acordo com as 
promotoras de Justiça do 
Gevid, as penas previstas 
para os crimes de violência 
doméstica são pequenas. 
No caso de espancamento, 
o agressor pode ficar deti-
do de 15 dias a 1 mês. Os 
casos de prisão acontecem, 
geralmente, porque houve 
situação de fragrante ou de 
decreto de prisão preventi-
va por descumprimento das 
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Promotora de Justiça Maria Gabriela Manssur: ‘É o surgimento de uma nova cultura’
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medidas protetivas. Por isso, é muito importan-
te trabalhar diretamente com a reeducação do 
homem autor da violência. É uma oportunida-
de para transformar a vida da família e explicar 
que a violência doméstica tem o chamado efei-
to multidisciplinar. Porque as meninas que cres-
cem naquele ambiente violento tendem a cons-
tituir novos relacionamentos e tolerar a violên-
cia, e os meninos tendem a reproduzir o com-
portamento agressivo.

Por esta razão, o Gevid adotou critérios 
para o encaminhamento dos autores de violên-
cia doméstica para cursos de reeducação. Depen-
dendo do caso, eles vão para grupos de reflexão 
para a reeducação familiar. O grupo trabalha em 
parceria com a Organização Não-Governamen-
tal (ONG) Coletivo Feminino e com a Academia 
de Polícia de São Paulo (Acadepol). A promoto-
ra de Justiça Maria Gabriela Prado Manssur, co-
ordenadora do Núcleo de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, que atua 
na Grande São Paulo II, na cidade de Taboão da 
Serra e é, também, diretora da recém-criada 
APMP Mulher na Associação Paulista do Ministé-
rio Público (leia texto ao lado), defende o traba-
lho regenerativo, para que os agressores sejam 
responsabilizados pelos seus atos não de forma 
impositiva, como complemento de pena, mas de 
forma consciente, com grupos de reflexão, nos 
aspectos de violência de gêneros.

“É o surgimento de uma nova cultura de 
uma nova educação”, diz a Maria Gabriela Mans-
sur. O trabalho reparador com as mulheres inclui 
sua colocação no mercado de trabalho, o aces-
so ao esporte (que a diretora da APMP Mulher 
acredita elevar à autoestima e sua dignida-
de) e alfabetização. A promotora de Justiça 
também conta com redes sociais que apoiam 
os projetos que apoiam as mulheres vitimas 

Foi criada em agosto, aniversário 
da Lei Maria da Penha, a APMP Mulher, 
que tem como diretora a promotora de 
Justiça Maria Gabriela Prado Manssur, 
coordenadora do Núcleo à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher. 
Logo em seguida, o site da entidade de 
classe passou a abrigar o espaço de in-
teração APMP Mulher Online. O obje-
tivo do novo canal de comunicação é o 
de divulgar o trabalho e os interesses 
das mulheres que integram o Ministério 
Público de São Paulo. A diretora criou, 
como primeiro passo para o novo espa-
ço, um questionário para traçar o perfil 
deste público feminino.

“Notícias, Informações, artigos, 
cultura, lazer, qualidade de vida. Um ca-
nal de comunicação em que podemos 
registrar um pouco do nosso cotidiano 
e acompanhar a evolução das mulhe-
res na nossa sociedade, com a qual te-
mos nossa parcela de responsabilidade 
e colaboração”, comenta a diretora da 
APMP Mulher. Ela observa que, atual-
mente, há 766 mulheres no MPSP, entre 
promotoras e procuradoras de Justiça 
(ativas e aposentadas), o que represen-
ta 28,45% do total (são 1.926 homens).

“Podemos enxergar essa estatís-
tica por dois lados: 1) não somos nem 
um terço dos membros do MP; ou 2) já 
somos quase um terço dos membros do 
MP”, observa Maria Gabriela Manssur. 
“Vamos ficar com a segunda opção, cer-
to? Caso contrário, seria como descartar 
todo o esforço, dedicação e comprova-
ção de capacidade já demonstradas por 
todas essas 766 mulheres guerreiras”.

Diretoria APMP Mulher 
foi criada em agosto
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Magistrada defende atuação das polícias na prevenção

A titular do 1º Juizado de Violência Do-
méstica e Famliar contra a Mulher de Porto 
Alegre (RS), Madgéli Frantz Machado, uma 
das palestrantes da VIII Jornada da Lei Ma-
ria da Penha, evento realizado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) no dias 7 e 8 de 
agosto, em Brasília, defende o envolvimen-
to da polícia e dos juízes com a comunidade, 
como forma de prevenir a violência contra a 
mulher. Confira entrevista com a magistrada.

Qual o papel da polícia na punição 
e prevenção à violência contra a mulher?

Madgéli Frantz Machado - A princi-
pal porta de entrada das mulheres vítimas 
de violências ainda é a Delegacia de Polí-
cia, embora o contato inicial se dê, em sua 
grande maioria, com a Polícia Militar, atra-
vés do fone 190 ou em casos de prisão em 
flagrante do agressor. Por isso, as polícias 
civil e militar possuem papel fundamental 
na rede de enfrentamento, proteção e pu-
nição à violência contra a mulher. Elas de-
vem atuar não só na punição do agressor, 
mas, principalmente, na prevenção à vio-
lência contra a mulher. Somente através da 

educação e da interação das polícias com as 
comunidades é que será possível descons-
tituir a cultura da desigualdade do gênero.

Qual é o principal desafio?
Madgéli Frantz Machado - A mudança 

de cultura, seja da polícia, seja da comuni-
dade. Ao mesmo tempo em que a polícia 
deve estar voltada para a punição do agres-
sor e a repressão à violência, ela também 
deve estar envolvida com a comunidade, 
visando identificar, priorizar e resolver os 
conflitos. Por outro lado, o juiz que atua 
nos Juizados de Violência Doméstica tam-
bém deve assumir o seu papel de agente 
transformador na comunidade e atuando 
de forma integrada com os demais opera-
dores da rede de proteção à mulher.

Como o policial deve ser capacitado?
Madgéli Frantz Machado - O policial 

deve receber uma capacitação multidiscipli-
nar, periódica, abrangendo conhecimentos 
técnicos e conhecimentos da área da psico-
logia, das relações humanas e da psiquia-
tria forense, para que possa proporcionar 
um atendimento humanizado.

Quanto à polícia, que mudanças de-
vem ser feitas para que atuem na prevenção 
e punição da violência contra as mulheres?

Madgéli Frantz Machado - A qualifi-
cação e a capacitação dos policiais são fun-
damentais. Mas primeiro deve-se estabe-
lecer uma política pública que priorize esse 
trabalho. O número de policiais, há muito, 
está defasado, tendo em conta o aumento 
populacional, o crescimento da criminalida-
de e as demandas sociais. Há ainda a neces-
sidade da instalação de Delegacias de Polícia 
Especializadas para a Mulher, com disponi-
bilidade de realização de perícias, inclusive 
psicológicas e psiquiátricas, nas mulheres ví-
timas. (Texto da Assessoria do CNJ)

 

‘Polícias possuem papel fundamental’, diz Madgéli Machado
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de violência doméstica. Mas ela afirma que 
o número de denúncias de violência contra 
mulheres aumentou visivelmente. Quando 
adveio a Lei Maria da Penha, a promotora já 
trabalhava com casos especializados no com-
bate à violência feminina. Ao tomar posse em 
Taboão da Serra, havia 30 processos; hoje, 
são quase 4.000 em curso. “Obviamente, as 
denúncias aumentaram. A mulher fortaleci-
da, empoderada, vai buscar ajuda na Justi-
ça para denunciar este agressor”. 

Ainda na questão do desafio em se tra-
balhar com a questão da conscientização do 
homem, as promotoras esbarram na questão 
do machismo. A promotora Maria Gabriela 
Manssur participou de pesquisa e palestras 
sobre a percepção da Lei Maria da Penha com 
os homens e o resultado foi 65% dos entre-
vistados confessaram já ter praticado algum 
tipo de violência contra as suas mulheres. 

“E eles não sabem quais são as conse-
quências e nem sabem, às vezes, que os atos 
que eles cometeram são crimes, atos violen-
tos”, descreve a diretora da APMP. Já a pro-
motora Silvia Chakian lembra que os autores 
da violência são carregados dos preconcei-
tos e da visão patriarcal arraigada na nossa 
sociedade, onde defendem que a mulher é 
posse. “O que a gente mais ouve por aqui é: 
se ela não for minha, não será de mais nin-
guém”, resume a promotora, “O Gevid tra-
balha para desconstruir este pensamento”.  

TODAS AS CLASSES SOCIAIS - Segun-
do o promotor Leonardo Leonel Romanelli, 
a denúncia do agressor se deve ao aumento 
da intensidade das agressões, quando ocorre 
escalada de violência, alteração da natureza 
ou forma da violência que já vinha sofren-
do (corresponde à passagem do momento 
de aumento da tensão para o incidente da 

agressão), de ameaças para agressões físi-
cas ou de tapas para socos e chutes. “Múlti-
plos fatores impedem a denúncia: afeto (pelo 
agressor), medo (dele ou dos familiares ou de 
abandonar a família), dependências várias: 
econômica, emocional, entre outras”, rela-
ta Romanelli. Os casos de violência domés-
tica acontecem em todas as classes sociais. 

‘Múltiplos fatores impedem a denúncia’, diz o promotor Romanelli
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A Câmara dos Deputados ana-
lisa o Projeto de Lei 7054/14, da Co-
missão de Seguridade Social e Famí-
lia, que estabelece que a decretação 
da prisão preventiva, em crimes de 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher, pode decorrer do descum-
primento de medida protetiva de ur-
gência (como afastamento da vítima 
ou do agressor do lar, proibição de 
aproximação entre vítima e agressor, 
bloqueio de contas do agressor e pa-
gamento de pensão) ou das circuns-
tâncias do fato e das condições pes-
soais do indiciado ou acusado.

O objetivo do projeto é explici-
tar que a prisão cautelar poderá ser 
decretada originariamente ou em de-
corrência de descumprimento de me-
dida protetiva de urgência. “A perma-
nência em liberdade de agressores per-
petua a violência contra as mulheres, 
principalmente quando não há estru-
tura de segurança pública suficiente 
para monitorar as medidas protetivas 

Projeto aumenta possibilidade de prisão preventiva
de urgência”, ressalta o deputado Dr. 
Rosinha (PT-PR), ex-presidente a Co-
missão de Seguridade Social.

O projeto altera o Código de 
Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/41), 
que hoje admite a prisão preventiva 
nos crimes de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, “para garan-
tir a execução das medidas protetivas 
de urgência”.

Segundo uma corrente doutri-
nária e jurisprudencial, entende que a 
prisão preventiva somente cabe quan-
do houver descumprimento da medi-
da protetiva de urgência. Outra defen-
de que pode também ser decretada 
de maneira originária ou autônoma, 
quanto o juiz entender que a prisão 
é, desde logo, a única adequada para 
a situação concreta.

A proposta será analisada em re-
gime de prioridade pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
e pelo Plenário. (Texto da Assessoria 
da Câmara dos Deputados)

Na capital, há registros de agressores advo-
gados, professores universitários, médicos, 
empresários, publicitários. No entanto, em 
Ribeirão Preto, estimar com seriedade estes 
casos fica difícil em razão da subnotificação 
dos ilícitos relatados acima.

Com dados de acionamento telefôni-
co da Polícia Militar, as regiões mais pobres 
da cidade correspondem pelo maior núme-
ro de chamadas. Um caso emblemático foi 
o da atriz Luana Piovani. Bonita, famosa e 
atriz da Globo, ela foi agredida fisicamente. 

Ou seja, a questão financeira não faz dife-
rença nem a postura que a mulher tem na 
sociedade. O caso ocorreu no Rio de Janeiro 
e o Tribunal de Justiça daquele Estado en-
tendeu que ela não era vitima sobre o pon-
to de vista da Lei Maria da Penha. Que, por 
ser “bem sucedida” e famosa, não era vul-
nerável do ponto de vista da Lei. Após re-
curso, esta posição foi revista. Chegou-se à 
conclusão ou ao entendimento de que toda 
mulher em uma relação é vulnerável. Tanto 
faz a sua posição financeira. 
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O ASSUNTO DO MOMENTO
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Quando assumimos a 
 gestão 2013-2014 da Asso-
ciação Paulista do Ministério 
Público, tínhamos em mente 
promover uma gestão austera 
de despesas, com planejamen-
to adequado, para, com isso, 
otimizar os recursos disponí-

veis e oferecer serviços ain-
da mais eficientes a todos os 
associados. O principal nós já 
tínhamos à disposição: o ma-
terial humano, um quadro de 
funcionários valorosos e de-
dicados, dispostos a apoiar as 
iniciativas da nova diretoria e 
capazes de assimilar grandes 
desafios. Faltava, apenas, defi-

ISO 9001: uma grande conquista
Com a certificação, a APMP implanta o Sistema de Gestão da Qualidade e profissionaliza o 
 atendimento de todos os seus departamento e setores e a prestação de serviços aos associados

Por marcelo rovere*

* Marcelo Rovere é o 1º tesoureiro da 
APMP e  foi o coordenador do processo 
para certificação com o ISO 9001

nir qual seria nosso novo parâ-
metro de administração e ini-
ciar o processo para implantá-
lo de fato.

Nossa Associação pode 
ser considerada uma “empre-
sa” de médio porte. Temos 
quase 300 funcionários e mais 
de 3.000 associados. Temos a 
missão de prestar um serviço 
adequado às diversas deman-
das diárias, para um público 
exigente e qualificado. Equa-
cionar a oferta e prestação de 
serviços era o desafio principal 
e o objetivo mais premente a 
ser alcançado, em curto pra-
zo, pela nossa diretoria. 

Desde as primeiras reu-
niões, nós, diretores, fomos 
debatendo esse propósito e 
peneirando as diversas suges-
tões em busca de um consen-
so sobre o caminho a ser tri-
lhado na busca por uma admi-
nistração profissional de fato. 
Foi então que amadureceu a 
ideia de implantar um siste-
ma de gestão e controle da 
qualidade plenamente reco-
nhecido, nacional e interna-
cionalmente. Que, para isso, a 

‘Com a certificação, a 
APMP consegue medir o 
nível de satislfação dos 
associados, melhorando 
a eficácia de sua gestão’



nossa Associação tivesse que 
passar por um longo proces-
so de conscientização e treina-
mento de seus funcionários e 
de adoção de uma série com-
plexa de normas e práticas em 
todos os seus departamentos 
e setores.

E que, por fim, passasse 
por uma rigorosa auditoria e 
recebesse a chancela formal e 
pública da eficiência de seus 
atendimentos e serviços pres-
tados. Tudo isso casava, exa-
tamente, com a certificação 
pelo renomado ISO 9001, con-
junto de normas de padroni-
zação para determinados ser-
viços ou produtos que implica 
na implantação do Sistema de 
Gestão da Qualidade. Ao passar 
por esse processo de certifica-
ção, uma organização não só 
profissionaliza sua prestação 
de serviços como, além disso, 
consegue medir metódica e re-
gularmente o nível de satisfa-
ção dos clientes, melhorando 
a eficácia de sua gestão. Esse 
era o nosso propósito.

A partir daí, a primeira 
medida da diretoria foi a de 
prospectar e contratar uma 
consultoria competente e es-
pecializada no processo de cer-
tificação com o ISO 9001. Ti-
vemos, então, a felicidade de 
encontrar a Versáttil Consul-
toria, que encarou o desafio e, 
por mais de um ano, orientou 
e treinou os funcionários de 
todas as sedes e regionais da 

iso 9001

A certificação ISO 9001 é um conjunto de normas de 
padronização para um determinado serviço ou produto. Tem 
como objetivo melhorar a gestão de uma empresa e pode ser 
aplicado em conjunto com outras normas de funcionamento, 
como, por exemplo, normas de saúde ocupacional, de meio 
ambiente e de segurança.

Através do ISO 9001 uma organização melhora a pres-
tação de serviço ao cliente, possibilitando o melhoramento 
de mecanismo de entrega e aplica nos seus processos pa-
drões para o seu sistema de gestão e qualidade. Além disso, 
também é usado para medir o nível de satisfação dos clien-
tes, melhorando a eficácia da gestão da empresa.

Para obter a certificação da ISO, uma empresa deve 
cumprir certos requisitos, para que as várias fases sejam 
cumpridas de forma adequada. Esta ferramenta estratégica 
é usada na maioria dos países do mundo, sendo que mui-
tas aguardam a certificação e mais de 1 milhão de empresas 
têm essa norma implementada.

Existe uma versão brasileira da ISO 9001, designada 
como ABNT NBR ISO 9001, que também tem como objetivo 
estabelecer normas consistentes que aumentam a qualidade 
dos processos de gestão. Quando essas normas são imple-
mentadas e cumpridas, é estabelecida uma relação de con-
fiança entre a empresa e cliente.

Outro ganho nesse processo de profissionalização da 
gestão e do atendimento é que o permanente registro e con-
trole das demandas permite que eventuais falhas ou erros 
sejam detectados com mais rapidez e facilidade, permitindo 
que o desempenho seja melhorado continuamente.

Certificação melhora a eficácia 
da gestão das empresas
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APMP. Contando assim, resu-
midamente, pode parecer um 
feito relativamente simples. 
Mas é justamente o contrário: 
envolve cansativas e exausti-
vas reuniões, palestras e dinâ-
micas de grupo, durante me-
ses a fio, para que todos real-
mente compreendam os mí-
nimo detalhes, se convençam 
de sua crucial importância e se 
engajem com toda a atenção 
na superação dos obstáculos.

Assim foi feito. Após a 
contratação da Versáttil, pas-

samos a ter dedicação total de 
seus consultores José Antonio 
Mendes e Cézar Belmonte. A 
eles, somaram-se os nossos 
funcionários Bruno Anacleto, 
Juliana de Oliveira e Ricardo 
Roxo, que, voluntariamente, 
se apresentaram para formar 
a comissão que ajudaria a im-
plantar o Sistema de Gestão 
da Qualidade. Quando reali-
zamos a primeira reunião com 
os funcionários, com os con-
sultores e a comissão voluntá-
ria, tivemos a certeza de que 
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estávamos no caminho certo: 
todos estavam contentes com 
o novo desafio e demonstra-
ram disposição completa para 
encará-lo.

Este é um ganho adicio-
nal do ISO 9001: não apenas 
a APMP e seus associados são 
beneficiados, mas também o 
corpo de funcionários, pois a 
certificação, um atestado pro-
fissional internacionalmente 
reconhecido (e incontestável), 
passa a enriquecer o currícu-
lo de todos. Além disso, o tra-
balho torna-se mais racional e 
organizado, permitindo solu-
ções práticas e diminuindo o 
índice de erros ou falhas. Com 
isso, a relação com os asso-
ciados melhora sensivelmen-
te, bem como a execução da-
quilo que é orientado e pla-
nejado pela diretoria. Com a 
adoção do Sistema de Gestão 
da Qualidade, portanto, nos-
sos colaboradores tornam-se 
mais seguros sobre o propósi-
to da diretoria, o trabalho que 
é preciso ser feito e o atendi-
mento plenamente satisfató-
rio que deve ser alcançado. 
Ou seja, é melhor para todos.

Essa compreensão foi 
fundamental para que todos 
assimilassem os complexos e 
minuciosos mecanismos de re-
gistro, trâmite e controle das 
demandas determinados pelo 
Sistema de Gestão da Quali-
dade em cada departamento 
e setor da Associação. O pro-

‘Quando realizamos a 
primeira reunião com os 
funcionários, tivemos a 
certeza de que estávamos 
no caminho certo’
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cesso de certificação pelo ISO 
9001 modifica e amplia o con-
ceito de gestão em uma or-
ganização. A partir de agora, 
os atendimentos e os servi-
ços prestados estão divididos 
em uma série de processos, e 
não mais em divisões estan-
ques. Cada processo envolve 
diversos núcleos de trabalho 
da APMP, o que obriga uma 
colaboração constante e fun-
cional, garantindo que profis-
sionais de áreas diversas te-
nham noção e conhecimento 
sobre todo o atendimento, e 
não apenas de parte dele.

Isso reduz, como obser-
vamos, a possibilidade de fa-
lhas. Quando todos os funcio-
nários passam a lidar com uma 
única e coesa política de quali-
dade, que é o objetivo de tudo 
o que a APMP realiza, fica mais 
fácil compreender o que se 
quer e como isso deve ser fei-
to. Diariamente, de forma sis-
temática, todas as demandas 
são registradas e encaminha-
das com uma ordem lógica e 
prática, um processo que, com 
o passar dos meses, dá resulta-
dos mais rápidos e melhores. 
Ao final de cada mês, os ges-
tores de cada processo fazem 
o levantamento das demandas 
atendidas e dos resultados al-
cançados, dentro das metas e 
prazos estabelecidos, e forne-
cem à diretoria um quadro ní-
tido, amplo e seguro de como 
a APMP está sendo gerida.

Qualquer resultado não 
satisfatório, portanto, é rapi-
damente detectado e corrigi-
do, com uma precisão que só 
o Sistema de Gestão da Quali-
dade permite. Esse era o novo 
parâmetro que tínhamos em 
mente, desde o início, na di-
retoria que comanda a nossa 
entidade de classe no biênio 
2013-2014. Esse é o padrão 
de profissionalismo que tan-
to imaginávamos, e que hoje 
tornou-se realidade, palpável 
e indiscutível, no gerenciamen-

to de todas as funções e de to-
dos os atendimentos e servi-
ços prestados aos associados.

Essa é a APMP que que-
remos: independente, compro-
missada, e, reforçando, com 
uma gestão austera de despe-
sas, direcionada por um plane-
jamento adequado e reconhe-
cidamente profissional, com a 
otimização dos recursos dispo-
níveis e a prestação de servi-
ços cada vez mais abrangen-
tes e eficientes. Dessa forma, 
com os nossos vários departa-

‘Resultados não satisfatórios 
são rapidamente detectados 
e corrigidos, com a precisão 
do Sistema de Gestão 
da Qualidade’
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Sistema de Gestão da Qualidade 
é base da norma ISO 9001
A norma ISO 9001 constitui uma referência internacio-

nal para a Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade. 
Ou seja, reconhece o esforço da organização em assegurar 
a conformidade dos seus produtos e serviços, a satisfação 
dos seus clientes e a melhoria contínua. Por isso, o Sistema 
de Gestão da Qualidade é dirigido a qualquer organização, 
pública ou privada, independentemente da sua dimensão e 
setor de atividade. 

 Um Sistema de Gestão da Qualidade permite, entre 
outros aspectos: satisfazer as expectativas dos clientes, as-
segurando não só a sua fidelização mas também a competi-
tividade e o desenvolvimento sustentável; assegurar, de um 
modo inequívoco e transparente, às diversas partes inte-
ressadas, um sistema adequado e que potencie a dinâmica 
da melhoria contínua, proporcionar uma maior notorieda-
de e melhoria da imagem perante o mercado; evidenciar a 
adopção das mais actuais ferramentas de gestão; oacesso a 
mercados e clientes cada vez mais exigentes; uma confiança 
acrescida nos processos de concepção, planeamento, produ-
ção do produto e/ou fornecimento do serviço.

Portanto, uma organização que implanta o Sistema de 
Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001, com reco-
nhecimento consolidado, conquista prestígio por ter o seu sis-
tema de trabalho auditado e assegurado por uma entidade 
de padrão internacional. Ao demonstrar seu real compromis-
so com a qualidade, busca continuamente uma transforma-
ção na cultura da sua administração, uma vez que os colabo-
radores reagem positivamente a melhorias constantes.

mentos e setores funcionando 
coordenadamente, regidos por 
um sistema de normas e práti-
cas e gerando registros e infor-
mações que permitem um fun-
cionamento em perfeita sincro-
nia, nós, da diretoria, ficamos 
tranquilos em relação à plena 
satisfação dos associados. E, 
com isso, podemos nos dedi-
car, também, ao papel funda-
mental de entidade de classe, 
lutando pelos direitos e prer-
rogativas do Ministério Público 
do Estado de São Paulo.

Por isso, quando nos re-
ferimos à certificação ISO 9001, 
temos a certeza do acerto na 
decisão tomada e da grande 
vitória que alcançamos todos 
nós – diretoria, colaboradores, 
consultores e, sobretudo, asso-
ciados. Como a certificação tem 
renovação anual, a Associação 
será submetida frequentemen-
te a uma nova auditoria pela 
empresa certificadora. E, nesta 
nova e rigorosa avaliação, tere-
mos que apresentar resultados 
melhores e mais expressivos do 
que no anterior. Então, para o 
próximo ano, já temos novos 
atendimentos e serviços em 
desenvolvimento, para ampliar 
ainda mais o leque de opções 
– e o nível de satisfação - dos 
associados. Esta é a ideia prin-
cipal da certificação ISO 9001 e 
da gestão 2013-2014 da APMP: 
crescer mais e crescer sempre, 
com qualidade, com indepen-
dência e com profissionalismo.
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A Emenda Constitucional
nº 41, de 2003, prejudica o

pensionista do serviço público

A Emenda nº 41, de 19 de De-
zembro de 2003 prejudica o 
pensionista do serviço pú-

blico, porque o obriga a contribuir 
com 11% (onze por cento) do va-
lor de sua pensão mensal.

Essa Emenda, através do seu 
artigo 1º, modificou o artigo 40 
da Constituição Federal, criando 
o fator solidário, a fim de justifi-
car a contribuição do pensionista 
do serviço público.

A pensão é adquirida pelo 
pensionista do serviço público em 
consequência da contribuição do 
agente do serviço público, ativo 
ou inativo, de quem o pensionis-
ta do serviço público depende. O 
agente do serviço, gerador da pen-
são, contribui, efetivamente, para 
que com a sua morte, seu cônju-
ge ou herdeiro, passe a receber 
o benefício financeiro como pen-
são mensal.

Se ele, pensionista do ser-
viço público passe a receber o be-
nefício, torna-se, pois, um benefi-
ciário em virtude do falecimento 
do agente do serviço público (ati-
vo ou inativo).

Hermano Roberto Santamaria

Certamente, ele pensionista 
do serviço público não pode ser, 
ao mesmo tempo, beneficiário e 
contribuinte do regime previden-
ciário do país.

O pensionista do serviço pú-
blico passa, pois, a ter uma dupla 
condição: é um beneficiário, por-
que recebe pensão, que lhe foi 
deixada por um agente do servi-

ço público (ativo ou inativo), que 
faleceu, e é contribuinte porque 
deve colaborar, solidariamente, 
com parte do valor de seu bene-
fício, para manter o custeio do re-
gime previdenciário.

Sem dúvida alguma, trata-
se de medida injusta, que fere o 
princípio da razoabilidade.

É, pois, uma medida que fere 
o senso jurídico.

A doutrina e a jurisprudên-
cia mais modernas enfatizam que, 
em se tratando de restrição a de-
terminados direitos, deve-se inda-
gar, não apenas sobre a admissibi-
lidade constitucional da restrição 
eventualmente fixada, mas, tam-
bém, sobre a compatibilidade da 

restrição com o princípio da pro-
porcionalidade ou da razoabilidade.

“De fato, a responsabilidade 
do exame da lei por parte do judici-
ário, constitui um importante me-
canismo de proteção dos direitos 
fundamentais, por quanto a to-
tal liberdade do legislador para 
regulamentá-los, tornaria pouco 

ARTIGO

‘O pensionista do serviço público passa a ter 
uma dupla condição: é beneficiário, porque 
 recebe pensão, e é contribuinte porque deve 
colaborar para manter o custeio do regime. É, 
pois, uma medida que fere o senso jurídico.’
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eficaz a cláusula de eternidade a 
que estão submetidos estes di-
reitos em diversas ordens jurí-
dicas, como a nossa” (Suzana de 
Toledo Barros – O princípio da 
proporcionalidade e o controle 
das leis restritivas dos direitos 
fundamentais – Brasília Jurídica 
– 1996 – página 26.)

“O poder público, especial-
mente em sede de tributação, 
não pode agir imoderadamente, 
pois a atividade estatal acha-se 
condicionada pelo princípio da 
razoabilidade”. É o que decidiu 
o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da ADIN nº 2010, do 

Distrito Federal em sua sessão 
plenária de 12 de abril de 1999.

É de se ressaltar que o 
pensionista do INSS não está 
sujeito a qualquer contribuição 
previdenciária para fazer jus ao 
recebimento do seu benefício de 
natureza previdenciária.

O legislador federal foi há-
bil. Para que o pensionista do 
serviço público não possa ques-
tionar judicialmente a imposição 
da sua contribuição previdenci-
ária, visto que o pensionista do 
INSS está isento de contribuição, 
resolveu isentar da contribuição 

o pensionista do serviço públi-
co, cujo valor da pensão não ul-
trapasse o maior valor da pen-
são paga pelo INSS, que atual-
mente é de R$ 4.390,24.

Outro agravante impos-
to pelo legislador federal na 
Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, foi o de reduzir o va-
lor da pensão do pensionista do 
serviço público em 30% (trinta 
por cento) do total dos venci-
mentos do servidor da ativa e 
do total dos proventos do ina-
tivo, que vier a falecer.

Como o pensionista do 
INSS não tem qualquer redu-

ção no valor do seu benefício 
mensal, o legislador federal ao 
aprovar a Emenda nº 41, garan-
tiu ao pensionista do serviço 
público receber seu benefício 
até o valor máximo percebido 
pelo pensionista do INSS que, 
agora, é de R$ 4.390,24, sem 
qualquer redução.

Isso o fez, o legislador fe-
deral a fim de inviabilizar qual-
quer questionamento judicial 
por parte do pensionista do ser-
viço público.

A Emenda Constitucional 
nº 41, de 2003, é, pois, prejudi-

cial ao pensionista do serviço 
público que perceba o valor da 
pensão acima de R$ 4.390,24 
(maior valor pago pelo INSS 
ao seu pensionista).

Foi prejudicial ao pensio-
nista do serviço público por-
que obriga este a contribuir 
solidariamente para o custeio 
da previdência social na base 
de 11% (onze por cento) do 
valor da sua pensão e perce-
ba esta com uma redução de 
30% (trinta por cento).

Outrossim, é de se ressal-
tar que o pensionista do servi-
ço público sofre a incidência de 
27,5% (vinte e sete e meio por 
cento) no valor da sua pensão.

Enfim, a Emenda Cons-
titucional nº 41 teve um efei-
to prejudicial à vida financei-
ra de pensionista do serviço 
público.

É de se inferir que o prin-
cípio da razoabilidade tivesse 
sido invocado na ADIN nº 3105, 
proposta pela CONAMP peran-
te o Supremo Tribunal Federal, 
talvez este não a tivesse julga-
do improcedente por sete vo-
tos contra quatro.

Tramita na Câmara Fede-
ral dos Deputados a Emenda nº 
555, de 2006, que isenta o pen-
sionista do serviço público da 
contribuição para o custeio do 
regime previdenciário.

Se esta Emenda for apro-
vada, implicará que a justiça seja 
feita para o pensionista do ser-
viço público.

Hermano Roberto Santamaria
Promotor de Justiça aposentado

‘Outro agravante imposto foi o de reduzir o  valor 
da pensão do pensionista do serviço  público em 
30% (trinta por cento) do total dos  vencimentos 
do servidor da ativa e do total dos proventos 
do inativo, que vier a falecer.’
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Da necessidade de 
mudanças urgentes nas 

regras da prescrição

Apresento sucinta análise 
do instituto da prescrição, 
não com escopo acadêmi-

co, mas pragmático, naquilo que 
a meu ver necessita de urgen-
te alteração legislativa no Brasil. 

A prescrição é, em suma, a 
perda do direito do Estado punir 
o criminoso, ainda que haja pro-
vas cabais contra ele.

Pois bem. Concordamos 
que deve haver prazos prescri-
cionais, para que os crimes não 
sejam imprescritíveis. Todavia, o 
que se tem notado no Brasil atu-
almente é a consagração da im-
punidade por prazos prescricio-
nais muito curtos.

Há muitas normas que privi-
legiam os réus, dentre elas citamos 
duas que fazem com que milhares 
de réus todos os anos fiquem im-
punes, mesmo sendo julgados e 
condenados. São elas: a redução 
da prescrição pela metade para 
maiores de 70 anos e para meno-
res de 21 anos e a contagem da 

Lúcia Nunes Bromerchenkel

prescrição a partir do trânsito em 
julgado somente para a acusação 
e não para ambas as partes.

Propomos, assim, as seguin-
tes alterações.

Código Penal vigente:
Art 115. São reduzidos de 

metade, os prazos de prescrição 

quando o criminoso era, ao tem-
po do crime, menor de 21 anos, 
ou na data da sentença, maior 
de 70 anos.

ARTIGO 115 CP: Proposta: 
supressão integral deste artigo.

 

Justificativa: não há mais 
qualquer razão para a exis-
tência desta diferença para 
menores de 21 anos, pois 
o Código Civil já baixou a 
maioridade completa de 21 
para 18 anos. Na prática, 
inúmeros casos de crimes 

cuja pena mínima é de um 
ano (por exemplo, furto e 
estelionato, dentre outros) 
ficam impunes quando pra-
ticados por menores de 21 
anos, pois a redução pela 
metade faz com que a sen-

‘Inúmeros casos de crimes cuja pena mínima é 
de um ano ficam impunes quando praticados 
por menores de 21 anos, pois a redução faz 
com que a sentença tenha que ser proferida 
em dois anos, o que muitas vezes não ocorre.’
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tença tenha que ser pro-
ferida em dois anos, o que 
muitas vezes não ocorre. 
Salienta-se que esta nor-
ma existe somente no Bra-
sil, sendo desconhecida nos 
países democráticos orga-
nizados e ditos de primei-
ro mundo.

Alteração do artigo 112, 
inciso I do Código Penal:

Código atual:
Art 112. No caso do artigo 
110 deste Código, a prescri-
ção começa a correr:
I – do dia em que transi-
ta em julgado a sentença 
condenatória, para a acu-

sação, ou a que revoga a 
suspensão condicional da 
pena ou o livramento con-
dicional;

Como ficaria:

Art. 112.
I – do dia em que transita 
em julgado a sentença con-
denatória, para ambas as 
partes, ou a que revoga a 
suspensão condicional da 
pena ou o livramento con-
dicional;

Justificativa: sempre são 
interpostos recursos me-
ramente protelatórios pela 
defesa, após o trânsito em 
julgado para a acusação, 
com o único objetivo de 
obter a prescrição. Se for 
alterado este artigo, en-
quanto houver recurso da 
defesa ou da acusação o 
prazo prescricional não 
terá início. Assim, as duas 
partes (acusação e defe-
sa) estarão em igualda-
de processual. O recurso 
de ambas as partes será 
contado para suspender 
a prescrição.

 
Por que contar como ter-

mo inicial o trânsito em julgado 
para a condenação e não para 
ambas as partes???

Não há mais qualquer ra-
zão de ser desta norma. As par-
tes no processo penal (acusação 
e defesa) estão em posição de 
equilíbrio e os réus nunca ficam 
indefesos. O que se vê é uma de-
fensoria pública e advogados cri-
minais cada vez mais atuantes a 
favor dos réus e a sociedade cada 
vez mais desamparada, pois de-

fendida pelo Ministério Público, 
que se vê curvado a normas tão 
favoráveis aos réus e tão nocivas 
à sociedade. 

Os tempos mudaram. As coi-
sas evoluíram. Não vivemos mais 
sob o regime de ditadura e não 
se pode mais pensar no réu como 
sendo aquele indivíduo perseguido 
pelo Estado. Hoje, os criminosos 
atuam fortemente armados con-
tra a sociedade, matando inocen-
tes vítimas de latrocínio, ou des-
respeitando patrimônio alheio. 
Depois, contam com a ineficiência 
do Estado através de seus órgãos, 
tais como a polícia, que ainda que 
possua valorosos integrantes se 
vê incapaz de investigar todos os 
crimes cometidos, ante seu gran-
de volume. Dos crimes praticados, 
inúmeros não geram sequer inqué-
ritos policiais. Do universo dos in-
quéritos instaurados, grande par-
te é fadada ao arquivamento por 
ausência de provas e não desco-
brimento da autoria. Dos restan-
tes, somente uma porcentagem 
resulta em condenações e deste 
pequeno número, muitos proces-
sos se tornam inúteis após a pro-
lação da sentença condenatória, 
em razão do reconhecimento da 
prescrição, instituto muito malé-
volo à sociedade nos moldes em 
que está delineado atualmente no 
Código Penal Brasileiro. É hora do 
Ministério Público esclarecer estes 
fatos a toda a sociedade e solicitar 
mudanças legislativas, cumprindo 
seu papel de defensor dos direitos 
de toda a sociedade. 

Lúcia Nunes Bromerchenkel 
Promotora de Justiça Criminal

‘Dos crimes praticados, inúmeros não geram 
sequer inquéritos policiais. Do universo dos 
 inquéritos instaurados, grande parte é  fadada 
ao arquivamento por ausência de provas e não 
descobrimento da autoria.’
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Sérgio Roxo da Fonseca

Gritos e sussurros

Há vários anos atrás fui convi-
dado para apresentar Rubem 
Alves em Ribeirão Preto. Mais 

de quinhentas pessoas presentes. 
Na hora aprazada, subindo as 

escadas do Centro de Convenções 
tive a supressa de ver e ouvir o Bilo 
tocando “My Foolish Heart” em seu 
saxofone.  

Ao seu lado estava um homem 
perguntando o que significava aquilo. 
Fui a socorro do Bilo dizendo ao curio-
so que a apresentação era uma ho-
menagem a Rubem Alves que, com 
certeza, estava para chegar.

- Rubem Alves sou eu. Como 
se chama o músico? E você, quem é?

Fiz as apresentações e o profes-
sor ficou ali, durante algum tempo, ou-
vindo o Bilo. No salão, fiz a apresenta-
ção do mestre passando-lhe a palavra;

O conferencista surpreenden-
temente comunicou que não iria pro-
ferir a aula preparada. Solicitou a pre-
sença do Bilo e disse a todos que fala-
ria livremente da emoção que tivera 
ao ouvir “My Foolish Heart”. Vou fa-
lar com vocês mas, com vocês, que-
ro falar para o Bilo. 

Narrou que certa noite esta-
va em sua casa em Campinas quan-
do ouviu o som de um instrumento 
solitário vindo da rua. Abriu a janela 
e com ele toda a vizinhança também 
abriu as janelas. Foram surpreendidos 
com um homem sozinho, andando 
pela rua, tocando seu saxofone. Diri-

giu-se a ele e soube que era ajudan-
te de farmácia que, quando parava 
de trabalha, voltava para casa tocan-
do música pela rua. 

Todos os presentes lembra-
ram na hora da “Banda” do nosso 
Chico Buarque que nos disse que 
até o homem que contava dinheiro 
parou para ouvir os músicos. Até o 
velho fraco esqueceu-se do cansaço 
e correu. Em Campinas também. Há 
duas coisas fáceis na vida. Uma é tra-

balhar para ser feliz. E a outra é tra-
balhar para ser infeliz.

Rubem Alves armou um ba-
lanço no jardim de seu consultório. 
Quando lá surgia uma pessoa muito 
triste pedindo socorro, antes de aten-
dê-la, convidava a passar alguns mo-
mentos balançando à-toa. Dizia que 
muitos dos seus clientes curavam suas 
dores, balançando no jardim.

Veio à minha memória o filme 
“Gritos e Sussurros!”, de Ingmar Berg-
man. O filme narra a desventura dos 
membros de uma família muito tris-
te que tardiamente descobrem que o 

único dia de felicidade tiveram quando 
foram balançar no jardim. Não conse-
guiam sair de casa.  Por que não usa-
ram o jardim mais vezes? Por que não 
usaram o balanço mais vezes?

O mestre Rubem Alves, o 
músico Chico Buarque, o sueco 
Ingmar Bergman entraram em nos-
sas vidas sugerindo que a felicida-
de está ao alcance da nossa mão. 
Basta ter vontade para esticar o 
braço. Ou sair em busca do ba-

lanço. Ou ouvir a música que pas-
sa sob nossa janela e que, muitas 
vezes, não ouvimos. Ou fingimos 
que não ouvimos.

Aquela aula foi uma das mais 
belas que vi e ouvi. Os presentes aplau-
diram o orador em pé. Perdemos Ru-
bem Alves. Perdemos o Bilo. Mas com 
eles aprendemos a buscar um peda-
ço enorme da vida nas pequenas do-
bras do quotidiano.

Sérgio Roxo da Fonseca
Procurador de Justiça 

aposentado - SP 

‘Rubem Alves armou um balanço no jardim de 
seu consultório. Quando lá surgia uma  pessoa 
muito triste, convidava-a a passar  alguns 
 momentos balançando à-toa. Dizia que  muitos 
curavam suas dores balançando no jardim.’
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Inspeções ambientais – 
importante aliado

À frente de uma das Pro-
motorias de Justiça do 
Meio Ambiente da cida-

de de São Paulo, desde o início 
dessa nossa atuação, identifica-
mos importante recurso a nos 
auxiliar na obtenção de subsí-
dios aptos a clarificar fatos ob-
jeto de investigações por nós 
conduzidas.

Trata-se de inspeções re-
alizadas no próprio local dos 
apontados danos ambientais.

Previsto no Ato Normati-
vo nº 484/2006 – CPJ, em seu 
art. 57, que estabelece que o 
Promotor de Justiça presidente 
do inquérito civil “poderá reali-
zar inspeções necessárias à in-
vestigação do fato, lavrando-
se auto circunstanciado”, esse 
instrumento legal a nós tem se 

Marcos Lúcio Barreto

revelado importante aliado no 
esclarecimento das questões 
submetidas a nossa apreciação.

Inspirada na inspeção ju-
dicial, prevista no art. 440, do 
Código de Processo Civil, segun-
do o qual o “juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, pode, 
em qualquer fase do processo, 
inspecionar pessoas ou coisas, a 

fim de se esclarecer sobre fato, 
que interesse à decisão da cau-
sa”, essa espécie de diligência, 
além de nos transmitir com sin-
gular fidelidade a extensão de 
diversos danos ambientais, tem 
nos economizado muito tempo, 
papel e trabalho.

Tal se verifica e se expli-
ca muito em razão da natureza 
e peculiaridades das questões 
ambientais, que, fazendo-se pe-

quena reflexão a respeito, po-
demos dizer sempre serão me-
lhormente dirimidas e esclare-
cidas com a constatação in loco 
da realidade fática que se apre-
senta, por melhores e precisos 
que sejam os elementos de in-
formação, inclusive técnicos, 
trazidos aos autos dos proce-
dimentos investigatórios.

Na primeira experiência 
que tivemos sobre o tema, quan-
do tomamos a iniciativa de nos 
deslocar às imediações de um 
bar que estaria trazendo incô-
modos à vizinhança, decorren-
te de poluição sonora, pude-
mos perceber a utilidade e im-
portância desse meio de prova. 
Dividido entre um laudo negati-
vo do PSIU (órgão da Prefeitu-
ra de São Paulo incumbido de 
combater a emissão excessiva 
de ruído) e a insistente alega-
ção de moradores vizinhos de 
que os responsáveis pelo esta-
belecimento comercial suposta-
mente infrator fugiriam da res-
pectiva autuação, se valendo da 
diminuição do volume do som 
ambiente, quando da constata-
ção da aproximação dos agentes 
fiscalizadores (que infelizmen-

‘Quando tomamos a iniciativa de nos  deslocar 
às imediações de um bar que estaria  trazendo 
incômodos à vizinhança, decorrente de  poluição 
sonora, pudemos perceber a utilidade e 
 importância desse meio de prova.’
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te não se fazem muito discretos), 
ao inspecionarmos o local da dis-
córdia, sem nos identificar e sem 
anúncio prévio, por razões óbvias, 
constatamos, com satisfação, que 
estávamos nos valendo de inicia-
tiva que sepultava a disputa sem 
qualquer resquício de dúvida. As 
emissões de ruído eram absoluta-
mente regulares, e a desavença ti-
nha como pano de fundo motiva-
ção nada legítima: o incômodo de 
alguns vizinhos com a frequência 
homossexual do bar, conforme já 
nos advertira o suposto proprie-
tário infrator.

Nos utilizando do mesmo 
expediente e sempre no avança-
do das noites de sexta-feira ou 
sábado, quando se registram os 
picos de desconforto sonoro, es-
clarecemos mais de uma dezena 
de situações do gênero, ouvindo 
vigias de prédios vizinhos, mo-
toristas de táxis, entre outros 
possíveis colaboradores, sem 
nos identificarmos, à evidência.

Até mesmo diante de uma 
incomum reclamação de polui-
ção sonora provocada por uma 
linha de trem (Estação Vila Leo-
poldina), próxima de um conjun-
to residencial, e depois de um 
demorado e extenso laudo do 
IPT a respeito, recheado de nú-
meros, gráficos, hipóteses e tec-
nicismo, não exatamente escla-
recedor, somente diante da nos-
sa presença em um dos aparta-
mentos atingidos, no horário do 
“rush”, encontramos a necessá-
ria segurança para o deslinde da 
respectiva investigação.

Em uma outra denúncia de 
moradores vizinhos à Praça Cida-

de de Milão (próxima ao Parque 
do Ibirapuera), onde a Prefeitura 
estaria derrubando algumas de-
zenas de árvores muito antigas e 
se exigiam providências imedia-
tas, também de forma ágil e se-
gura, ao imediatamente nos di-
rigirmos ao local do reclamado 
desmatamento, acompanhado 
de um biólogo assistente técni-
co do Ministério Público, encer-
rou-se a discussão; fomos por ele 
informados que, de acordo com 
os vestígios encontrados, esta-
vam aqueles exemplares arbó-
reos realmente com sua saúde 
comprometida, apresentando 
risco de queda, conforme asse-

verava o subprefeito responsá-
vel, chamado a acompanhar a 
nossa inspeção.

Convictos da sua utilida-
de, nos valemos do instrumen-
to da inspeção ministerial em 
aterros sanitários, áreas re-
florestadas e desmatadas, lo-
cais de maus tratos a animais, 
imóveis tombados, dentre ou-
tros, permitindo-nos conclusi-
vamente afirmar, ao percurso 
de todo esse cenário de situa-
ções, que não pode ele ser des-
prezado no exercício da atua-
ção do Promotor de Justiça do 
Meio Ambiente.

Resgatando, por oportu-
no, o dito popular de que um 
gesto vale mais que mil pala-
vras, nos permitimos lançar o 
conceito de que, ao tema em 
discussão, uma olhadela vale 
mais que mil escritos técnicos...  

As questões ambientais 
são muito sensíveis. A experi-
ência e a história recente das 
nações já revelaram que o de-
senvolvimento sustentável não 
é fácil de ser compatibilizado. 
As não muito distantes acalo-
radas discussões em torno do 
nosso novo Código Florestal 
não nos deixam mentir... Ou-
trossim, os conflitos sociais se 

exasperam e facilmente se dis-
seminam numa metrópole do 
porte da cidade de São Paulo. 
Dentro desse contexto, portan-
to, todo instrumento que auxilie 
na prospecção da verdade real 
e na composição das diversas 
pendengas do gênero passa a 
ter uma importância inafastável. 

Terão sempre, assim, a 
nosso ver, especial destaque e 
contribuição as inspeções mi-
nisteriais na área ambiental.

Marcos Lúcio Barreto
Promotor de Justiça do Meio                     

Ambiente da Capital

‘A experiência e a história recente já revelaram 
que o desenvolvimento sustentável não é fácil 
de ser compatibilizado. As não muito  distantes 
acaloradas discussões em torno do nosso novo 
Código Florestal não nos deixam mentir...’
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Londres, Freud museum

Londres era a viagem da vez. E 
eu, como sofro de transtorno 
obsessivo compulsivo (TOC 

para os íntimos) planejei tudo nos 
mínimos detalhes: o hotel, os res-
taurantes e pubs a que iríamos, os 
museus, os parques e os pontos 
turísticos a serem visitados. Es-
tava tudo lá, no caderno em que 
sempre preparo e anoto minhas 
viagens: a troca da guarda no Pa-
lácio de Buckingham, o grandio-

so British Museum, o Hyde Park, 
o Big Bem, o Parlamento, a Aba-
dia de Westminster e a National 
Gallery com seus quadros mara-
vilhosos da Renascença italiana.

Todavia, quando chegamos 
a Londres, um problema surgiu. 
Minha mulher, que é psicanalista, 
fazia questão absoluta de visitar 
o Freud Museum. Ela abriria mão 
de qualquer outro programa, mas 
a visita à Casa de Freud, que não 

José Ricardo Peirão

estava nos meus planos, era pon-
to de honra. Como, dizia ela, uma 
psicanalista vem a Londres e não 
vai ao Freud Museum? É como ir 
a Roma e não ver o Papa.

Vocês sabem como as mu-
lheres são. Quando querem uma 
coisa, nada há que as demova. 
Tentei argumentar que a agenda 
já estava lotada, os programas 
todos preparados e que seria im-
possível qualquer mudança. Per-

di, é óbvio e resolvemos que num 
sábado, pela manhã, iríamos ao 
Freud Museum.

Para quem não é psicólogo 
ou psicanalista, tentarei explicar 
o motivo pelo qual, para eles, é 
tão importante conhecer aque-
le museu.

Em 1938, quando os na-
zistas anexaram a Áustria à Ale-
manha (anschluss), os amigos de 
Freud, que era judeu,  consegui-

ram retirá-lo a tempo de Viena, 
levando-o para Londres de for-
ma a impedir que ele caísse nas 
mãos dos nazis. Na capital britâ-
nica, Freud instalou-se com a fa-
mília numa confortável casa, si-
tuada no bairro de Hampstead. 
Já octogenário, Freud ali viveu 
até sua morte, ocorrida cerca de 
um ano depois.

A família de Freud, embora 
continuasse a viver naquela casa, 
cuidou para que ela se mantives-
se intocada, tal como era, quan-
do o pai da psicanálise ali vivia. E 
com a morte de Anna, psicanalis-
ta e filha preferida do Velho Sá-
bio, a casa transformou-se num 
museu, o Freud Museum.

Pois bem, vencido na dis-
cussão com minha mulher, num 
sábado de manhã tomamos o me-
tro (underground) no centro de 
Londres e depois de descermos 
na estação Finchley Road, segui-
mos a pé até 20 Maresfield Gar-
dens, o endereço do Freud Mu-
seum. Foi muito interessante sair-
mos da Londres multirracial, mul-
ticultural e cheia de turistas, que 
existe no centro histórico, para 
entrarmos em um bairro de clas-
se média alta, tipicamente inglês 
como Hampstead. Enquanto ca-
minhávamos até o museu víamos 

‘Entramos e a sensação de estarmos  simplesmente 
em uma casa de família e não em um  museu 
 dominou o nosso espírito. (...) Eu tinha a 
 impressão que, a qualquer instante, o próprio 
Freud iria aparecer vivo à nossa frente.’
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aquelas senhoras, que por seus 
rostos, vestidos e penteados, lem-
bravam a rainha e senhores que 
aproveitavam a manhã de sába-
do para cuidar das rosas dos seus 
jardins, passear com seus cachor-
ros ou apenas lavar o seus carros 
à porta de casa.

Respirando essa atmosfe-
ra de uma Londres realmente in-
glesa, chegamos por fim ao Freud 
Museum. É uma casa elegante, de 
tijolinhos vermelhos, com porta e 
janelas brancas e um jardim com 
roseiras bem cuidadas. É discreta 
e nada nela faz lembrar um museu.

Entramos e a sensação de 
estarmos simplesmente em uma 
casa de família e não em um mu-
seu dominou o nosso espírito. Ali 
estavam, espalhados pelos cômo-
dos, o conhecido divã de Freud, 
sua coleção de estatuetas greco-
romanas, objetos pessoais, qua-
dros e gravuras, além móveis e ta-
petes um tanto pesados, mas de 
bom gosto. Eu tinha a impressão 
que, a qualquer instante, o próprio 
Freud, de barba branca e um cha-
ruto entre os dedos, iria aparecer 
bem vivo à nossa frente.

Prossegui, caminhando pe-
los cômodos que retratavam como 
era o dia a dia da família Freud, 
e num deles pus-me a examinar 
uma gravura do século XIX. Esta-
va absorto, quando uma japonesi-
nha, notando meu interesse pela 
gravura, perguntou-me:  “ - O se-
nhor podia me dizer, que cena é 
essa na gravura?”

Caprichando no meu sota-
que britânico, fruto de anos de es-
tudo na Cultura Inglesa, respondi 
à curiosa oriental. “ - Essa gravura 

retrata uma aula do Professor Char-
cot em Paris a respeito da histeria. 
A figura no centro é a do Professor 
Charcot, que segura em seus bra-
ços uma paciente histérica, rígida 
e de olhos esbugalhados. Ao redor 
de Charcot, formando um círculo, 
diversos alunos, entre eles Sigmund 
Freud, ainda jovem. A história con-
ta, prossegui eu, que essa histéri-
ca tinha os membros rígidos e não 
conseguia locomover-se. Todavia, 
quando hipnotizada por Charcot, 
a mulher atendia ao seu coman-
do e, perdendo a rigidez de pernas 
e braços, circulava pela sala sem 
auxílio de qualquer pessoa. Com 
isso, Charcot demonstrava que a 

causa da histeria, doença muito 
comum na sociedade vitoriana do 
século XIX, não era de natureza or-
gânica, mas sim de natureza psí-
quica, fruto quase sempre de um 
trauma sofrido. Freud, até então 
um jovem médico neurologista, le-
vou para Viena os ensinamentos 
de Charcot e ali, aprofundando-se 
no exame da natureza psicológica 
dos fenômenos histéricos, acabou 
por criar uma nova área do conhe-
cimento humano, a psicanálise.”

Aturdida com tamanha eru-
dição, a japonesinha olhava admi-
rada para mim e balançando a ca-

beça a demonstrar aprovação dizia-
me:  “ - Obrigada professor, obriga-
da. Muito obrigada pela sua lição.”

Agradeci os cumprimentos 
e me retirei da sala, deixando a 
jovem com a sensação de que ela 
estava diante de um notável pro-
fessor. Mal sabia ela, porém, que 
eu não era professor e muito me-
nos psicanalista. E tudo o que lhe 
relatei – pura verdade – eu não 
lera nos livros ou frequentando 
os bancos acadêmicos. Na ver-
dade, eu conhecia de cor e salte-
ado aquela cena, porque ela me 
marcara profundamente, quan-
do assisti, em preto e branco, ao 
melhor filme jamais feito sobre a 

vida de Freud, dirigido por John 
Huston e tendo Montgomery Clift 
– aquele por quem Liz Taylor se 
apaixonou perdidamente – no pa-
pel do pai da psicanálise: “Freud, 
além da alma”.

Por isso é que costumo di-
zer aos meus alunos – oops, aos 
meus amigos -:  Cinema não é 
apenas diversão. Cinema tam-
bém é cultura.

José Ricardo Peirão
Procurador de Justiça aposen-

tado e ex-Corregedor-Geral 
do Ministério Público

‘Eu conhecia de cor aquela cena porque ela me 
marcara profundamente, quando assisti ao 
 melhor filme jamais feito sobre a vida de Freud, 
dirigido por John Huston e tendo  Montgomery 
Clift no papel do pai da psicanálise.’
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O sistema acusatório e os 
arts. 212 e 310, II, do CPP

Renato Marcão

1) Sistema acusatório
No sistema acusatório, que 

tem origem na Grécia Antiga e ní-
tida feição democrática, o imputa-
do é sujeito de direito, e não sim-
ples objeto de persecução, daí ser 
presumido inocente, até prova em 
contrário, do que decorre, como re-
gra, o direito de aguardar o término 

dos rituais judiciários em liberdade, 
dentre outras garantias.

Caracteriza-se pela irrenun-
ciável repartição de funções entre 
órgãos distintos, de maneira que ca-
berá ao Ministério Público (em re-
gra, no nosso modelo processual) a 
função de acusar, porquanto titular 
do direito de ação na generalidade 
dos casos; a defesa deve ser efeti-
va e desempenhada por profissio-
nal habilitado (advogado ou Defen-
sor Público); a presidência do pro-

cesso e o julgamento final são da 
competência do Poder Judiciário, 
por seus Magistrados.

Tem seu desenvolvimento de-
lineado, dentre outros, pelos princí-
pios da dignidade da pessoa humana; 
legalidade; oficialidade; juiz natural; 
devido processo legal; publicidade; 
igualdade processual; iniciativa das 

partes; ampla defesa; contraditório; 
verdade real; presunção de inocên-
cia; imparcialidade do juiz e funda-
mentação das decisões judiciais.

Ao tratar da distinção entre 
o processo acusatório e o inquisi-
tivo, observou GERALDO PRADO 
que “Este último se satisfaz com 
o resultado obtido de qualquer 
modo, pois nele prevalece o ob-
jetivo de realizar o direito penal 
material, enquanto no processo 
acusatório é a defesa dos direitos 

fundamentais do acusado contra 
a possibilidade de arbítrio do po-
der de punir que define o horizon-
te do mencionado processo” (Sis-
tema acusatório, 3. ed., Rio de Ja-
neiro, Lumen Juris, 2005, p. 104).

2) Artigo 212 do Código de 
 Processo Penal

A Lei n. 11.690/2008 modifi-
cou a redação do art. 212 do CPP.

Desde então se estabeleceu 
profunda discussão na doutrina e na 
jurisprudência a respeito da ordem 
e da forma que se deve adotar na 
inquirição de testemunha em juízo.

Segundo pensamos, no mo-
mento em que adotou o sistema 
do direct examination (de inquiri-
ção direta pelas partes), o legisla-
dor afinou-se um pouco mais com 
o sistema processual de modelo 
acusatório, de modo que sua ati-
vidade passou a ser complemen-
tar na colheita da prova. Isso não 
quer dizer que está afastado o sis-
tema presidencialista, até porque 
é o juiz quem preside a audiência 
e direciona os trabalhos, podendo, 
inclusive, indeferir perguntas etc.

Qualificada a testemunha e 
resolvida eventual impugnação a 
seu depoimento (contradita ou ar-

‘Qualificada a testemunha e resolvida  eventual 
impugnação a seu depoimento (contradita 
ou arguição de defeito), o juiz deve passar a 
 palavra à parte que arrolou a testemunha para 
que faça diretamente suas perguntas.’
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guição de defeito), o juiz deve pas-
sar a palavra à parte que arrolou a 
testemunha para que faça direta-
mente suas perguntas. Em segui-
da, a parte contrária poderá igual-
mente fazer as suas.

Encerradas as perguntas das 
partes, caberá ao juiz complemen-
tar a inquirição, oportunidade em 
que indagará a testemunha sobre 
pontos que devam ser esclarecidos.

No modelo vigente, tal como 
sintetizou EUGÊNIO PACELLI, “As 
partes iniciam a inquirição, e o 
juiz encerra” (Curso de processo 
penal, 16. ed., São Paulo, Atlas, 
2012, p. 414).

Note-se que o parágrafo úni-
co do art. 212 é expresso ao afir-
mar que a atividade do juiz é de 
natureza complementar (... o juiz 
complementará a inquirição), e 
a lei não mudou para ficar tudo 
como estava.

A guinada legal objetivou 
um maior distanciamento do juiz 
com relação à gestão da prova, 
numa verdadeira adequação ao 
sistema acusatório, vale dizer, a 
um processo de partes.

É óbvio, e nunca se olvide: o 
juiz é o destinatário final da prova 
e sobre ela poderá buscar lançar 
luz relativamente aos temas que 
lhe causem perplexidade. Porém, 
nos termos do atual regramento, 
a atividade judicial no campo da 
prova está delineada pela comple-
mentaridade.

Para não expor o processo 
a nulidade absoluta, é necessário 
que se observe o disposto no art. 
212 do CPP, em homenagem ao 
princípio do devido processo legal, 
que se apresenta sob as verten-

tes da garantia ao procedimento 
integral e da garantia ao procedi-
mento tipificado a que ANTONIO 
SCARANCE FERNANDES se refere 
com absoluta propriedade (Pro-
cesso penal constitucional, 5. ed., 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 
p. 123-124).

Embora admita a incidên-
cia de nulidade, a jurisprudência 
de ambas as Turmas do Supremo 
Tribunal Federal é no sentido de 
que se trata de nulidade relativa, 
a demandar demonstração de pre-
juízo efetivo: HC 107.318/SP, 1ª T., 
rel. Min. Marco Aurélio, rela. p/ o 
Acórdão Mina. Rosa Weber, j. 5-6-

2012, DJe 204, de 18-10-2012; HC 
112.217/SP, 2ª T., rel. Min. Gilmar 
Mendes, j. 13-11-2012, DJe 240, de 
7-12-2012; HC 110.623/DF, 2ª T., rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, j. 13-
3-2012, DJe 61, de 26-3-2012; HC 
115.336/RS, 2ª T., rela. Mina. Cár-
men Lúcia, j. 21-5-2013, DJe 105, de 
5-6-2013, Informativo STF n. 707.

Na mesma linha segue o en-
tendimento da 5ª e da 6ª Turmas 
do Superior Tribunal de Justiça: HC 
217.691/SP, 5ª T., rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, j. 18-9-2012, DJe 
de 21-9-2012; HC 278.673/RS, 5ª 
T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 20-5-
2014, DJe de 26-5-2014; AgRg no 

Ag 1.420.725/SC, 5ª T., rela. Mina. 
Regina Helena Costa, j. 8-5-2014, 
DJe de 14-5-2014; HC 230.277/SP, 
6ª T., rel. Min. Og Fernandes, j. 21-
8-2012, DJe de 26-11-2012; RHC 
38.435/SP, 6ª T., rel. Min. Rogério 
Schietti Cruz, j. 6-5-2014, DJe de 15-
5-2014; AgRg no AREsp 430.876/RS, 
6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Jú-
nior, j. 13-5-2014, DJe de 2-6-2014.

Há que se considerar, entre-
tanto, que na hipótese o prejuízo é 
indemonstrável. Não se pode exi-
gir do acusado a demonstração, 
na prática impossível, do prejuí-
zo acarretado à sua defesa em ra-
zão do desrespeito, por parte do 

Estado, às regras do procedimen-
to tipificado.

3) Conversão ex-officio  da 
 prisão em flagrante em pri-
são  preventiva

De início uma observação 
se impõe: muito embora o inc. II 
do art. 310 do CPP se refira à con-
versão da prisão em flagrante em 
preventiva, a nosso ver o correto 
seria referir à decretação desta úl-
tima, visto que estamos diante de 
institutos distintos, com regras pró-
prias e finalidades que não se con-
fundem, não sendo caso, portanto, 
de conversão, mas de decretação.

‘O juiz é o destinatário final da prova e  sobre 
ela poderá lançar luz aos temas que lhe  causem 
perplexidade. Porém, nos termos do atual 
 regramento, a atividade judicial no campo da 
prova está delineada pela complementaridade.’
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A decretação da prisão pre-
ventiva ex-officio – pelo juiz – con-
tinua a ser permitida na legislação 
processual penal brasileira, contu-
do, apenas no curso do processo; 
na fase judicial.

Conforme dispõe o art. 310, 
II, do CPP, o juiz, ao receber o auto 
de prisão em flagrante, que lhe 
será encaminhado em até 24 ho-
ras após a realização da prisão, não 
sendo caso de relaxamento, liber-
dade provisória com ou sem fian-
ça, cumulada ou não com a apli-
cação de medida cautelar diversa 
da prisão, deverá, em decisão fun-
damentada, converter a prisão em 

flagrante em preventiva, quando 
presentes os requisitos constantes 
do art. 312 deste Código.

Mesmo antes das mo-
dificações impostas pela Lei n. 
12.403/2011, sempre entende-
mos que a prisão em flagrante não 
poderia ultrapassar o limite tempo-
ral que vai de sua efetivação até a 
comunicação ao juiz competente, 
providência obrigatória que deve 
ocorrer nas 24 horas seguintes à 
prisão-captura.

Essa forma de pensar en-
contra sua fundamentação no art. 
5º, LXVI, da CF, segundo o qual 

ninguém será levado à prisão ou 
nela mantido, quando a lei admi-
tir a liberdade provisória, com ou 
sem fiança.

Do art. 5º, LXI, da CF, retira-
mos autorização para que pesso-
as possam ser presas em flagran-
te, mas a interpretação da regra 
deve ser feita em harmonia com o 
citado inc. LXVI, de onde se extrai 
que, após a prisão em flagrante, 
ninguém poderá continuar preso 
e, portanto, ser levado ao cárce-
re, se cabível a liberdade provisó-
ria, daí a necessidade de análise 
dessa situação jurídico-constitu-
cional já no momento do controle 

jurisdicional imediato, a demons-
trar absoluta impropriedade em 
se afirmar a possibilidade de que 
alguém possa permanecer, a par-
tir desse instante, preso por força 
do flagrante.

A teor do disposto no art. 
310, nesse momento do controle 
jurisdicional, só poderá subsistir 
prisão se presentes os requisitos 
da custódia preventiva, que então 
deverá ser decretada.

A possibilidade jurídica de 
alguém sofrer restrições à sua li-
berdade por força de prisão em 
flagrante sempre esteve restri-

ta e delimitada no tempo. Nun-
ca pode ultrapassar o lapso tem-
poral que medeia entre a prisão-
captura e sua apreciação pelo juiz 
competente.

Isso sempre esteve muito 
claro no texto constitucional e tam-
bém no CPP.

Em relação a isso, o legis-
lador ordinário foi ainda mais en-
fático, já que o atual art. 310 do 
CPP evidencia claramente que o 
juiz deverá, no momento do con-
trole jurisdicional, trabalhar com 
as variantes indicadas, dentre as 
quais encontramos a decretação 
da prisão preventiva.

Necessário lembrar, contu-
do, que o material probatório or-
dinariamente recolhido pela polí-
cia por ocasião do flagrante nem 
sempre, ou quase nunca, dispo-
nibiliza elementos concretos sufi-
cientes para a decretação da pri-
são preventiva, mesmo diante de 
casos graves, em que a decretação 
se apresenta medida de fato im-
prescindível, o que está a deter-
minar a emergência de uma nova 
e mais abrangente postura inves-
tigativa já nesse momento proe-
minente, por se tratar de dedica-
ção que interessa não só à polícia 
e ao Ministério Público, mas a toda 
a sociedade.

Não é difícil verificar no art. 
283, § 2º, do CPP (regra geral), a 
impossibilidade jurídica de decre-
tação de prisão preventiva ex-offi-
cio, na fase de investigação.

De igual maneira, no art. 311 
do CPP (tipo específico), o legis-
lador teve por bem reiterar a ve-
dação, que atende ao modelo de 
processo penal acusatório.

‘Necessário lembrar que o material  probatório 
ordinariamente recolhido pela polícia por  ocasião 
do flagrante nem sempre, ou  quase  nunca, 
 disponibiliza elementos concretos  suficientes 
para a decretação da prisão preventiva.’
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Nada obstante a clareza dos 
dispositivos citados, o Superior Tribu-
nal de Justiça tem admitido conver-
são (rectus: decretação) ex-officio de 
prisão em flagrante em prisão pre-
ventiva, tal como apontam as emen-
tas que seguem transcritas:

“O Juízo processante, ao re-
ceber o auto de prisão em flagrante, 
verificando sua legalidade e inviabili-
dade de sua substituição por medida 
diversa, deverá convertê-la em pre-
ventiva ao reconhecer a existência 
dos requisitos preconizados nos arts. 
312 e 313, do CPP, independente de 
representação ou requerimento” (STJ, 
RHC 47.149/RS, 5ª T., rel. Min. Moura 
Ribeiro, j. 8-5-2014, DJe de 14-5-2014).

“Ao homologar a prisão em 
flagrante, existindo a necessidade 
da custódia cautelar e presentes os 
requisitos previstos no art. 312 do 
Código de Processo Penal, o magis-
trado deve decretar a prisão preven-
tiva, mesmo sem provocação” (STJ, 
RHC 38.307/MG, 5ª T., rel. Min. Mar-
co Aurélio Bellizze, j. 20-8-2013, DJe 
de 5-9-2013).

“Conforme a novel redação 
do art. 310 do CPP, o Magistrado, ao 
tomar ciência da prisão em flagran-
te, deverá, de modo fundamentado, 
relaxar a custódia ilegal, conceder li-
berdade provisória, com ou sem fian-
ça, ou decretar a segregação preven-
tiva do agente. Mostra-se despicien-
da a existência de representação mi-
nisterial ou do agente policial para 
a conversão da prisão em flagrante 
em preventiva, devendo o Juiz, mes-
mo sem provocação, manter a segre-
gação cautelar sempre que a medida 
mostrar-se necessária, nos termos do 
art. 312 do CPP, não se vislumbrando 
qualquer nulidade no decisum de 1º 

grau, já que o Julgador agiu em estri-
to cumprimento do disposto na lei ad-
jetiva penal” (STJ, HC 226.492/RS, 5ª 
T., rel. Min. Gilson Dipp, j. 27-3-2012, 
DJe de 9-4-2012).

“Desnecessária a existência de 
representação do agente policial ou 
da oitiva do Parquet, pois, existindo 
a necessidade da custódia preventiva 
respeitado os requisitos do art. 312 
do Código de Processo Penal, deve o 
magistrado, mesmo sem provocação, 
decreta-la. Não há que falar em nu-
lidade no decisum de primeiro grau 
pela ausência de representação po-
licial ou ministerial, na medida em 
que se cuida de mera conversão da 

prisão em flagrante em preventiva, 
em exato cumprimento do dispositi-
vo legal” (STJ, HC 263.320/MS, 5ª T., 
rela. Mina. Marilza Maynard, j. 28-
5-2013, DJe de 3-6-2013; STJ, RHC 
43.360/MG, 5ª T., rela. Mina. Ma-
rilza Maynard, j. 25-2-2014, DJe de 
11-3-2014).

“Não existe nenhuma nulida-
de em converter de ofício o flagran-
te em prisão preventiva quando pre-
sentes os requisitos autorizadores da 
segregação cautelar, nos termos dos 
arts. 310, inciso II, e 311 do Código 
de Processo Penal. Precedentes” (STJ, 
RHC 45.203/MG, 5ª T., rela. Mina. Re-

gina Helena Costa, j. 13-5-2014, DJe 
de 19-5-2014).

No mesmo sentido: STJ, RHC 
43.213/MG, 5ª T., rela. Mina. Laurita 
Vaz, j. 8-4-2014, DJe de 15-4-2014; STJ, 
HC 281.756/PA, 5ª T., rel. Min. Jorge 
Mussi, j. 15-5-2014, DJe de 22-5-2014.

4) Conclusão
  As alterações levadas a 

efeito não traduzem despreten-
siosa modificação de regras pro-
cessuais.

  A lei não mudou para per-
manecer tudo como estava, mas 
para buscar a necessária aproxima-
ção/adequação do processo penal 

vigente ao sistema acusatório, de 
modelo democrático.

  Sem a imprescindível mudan-
ça de foco e de pensamento, não bas-
ta a alteração do texto normativo.

  É preciso prestigiar o siste-
ma processual adotado, com o final 
e nobre objetivo de assegurar direi-
tos fundamentais.

Renato Marcão
Jurista. Membro do Ministério  Público 

do Estado de São Paulo. Autor 
de  vários livros jurídicos, dentre eles: 

Curso de Processo Penal 
(Saraiva, 2014) e Curso de Execução 

Penal  (Saraiva, 12ª ed., 2014)

‘As alterações levadas a efeito não traduzem 
despretensiosa modificação de regras. A lei 
 mudou para buscar a necessária  aproximação/
adequação do processo penal vigente ao  sistema 
acusatório, de modelo democrático.’
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Os dez mandamentos do 
motorista criados pelo Vaticano

O jornal O Estado de S. 
Paulo, de 20/6/2007, 
trazia matéria intitu-

lada “Vaticano cria ‘10 Manda-
mentos’ do motorista”. Há des-
taque para a ostentação que 
pode existir no automóvel. Mas 

a maior preocupação incide no 
“alto número de mortos nas es-
tradas”. Dados alarmantes: “no 
século 20 cerca de 35 milhões 
de pessoas morreram em aci-
dentes de trânsito, e os feri-
dos totalizaram 1,5 bilhão. Em 
2000, os mortos chegaram a 
1,26 milhão”.

Antes de detalhar os no-

José Raimundo Gomes da Cruz

vos mandamentos, convém lem-
brar a observação de que o pró-
prio Decálogo confiado a Moi-
sés poderia resumir-se no pri-
meiro mandamento: Amar a 
Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como a si mesmo. 

Santo Agostinho percebeu isto 
quando proferiu a frase: Ame 
e faça o que quiser. Se houver 
respeito, acolhida, solidarieda-
de para com as demais pesso-
as, nada constituirá desamor, 
ofensa ou pecado. 

Daí a proposta ou suges-
tão de uma historinha moder-
na. A mãe de família ao volan-

te conduz o filho ou filha, ain-
da criança, à escola, ao pedia-
tra, ao dentista, ao clube e aos 
cursos de inglês, música, cara-
tê e por aí afora. No trânsito 
da grande cidade, ela avança 
o semáforo vermelho com fre-
quência. Faz conversões proibi-
das. Trafega na contramão. Co-
mete excessos de velocidade. O 
menininho ou a menininha lá 
atrás, prestando atenção a to-
das essas infrações. Ele ou ela 
percebe que há o semáforo no 
vermelho, a placa de conver-
são proibida, de contramão ou 
de limite de velocidade. Mas a 
mãe deve saber o que está fa-
zendo. As mães sabem o que é 
certo. Há também as aulas in-
formais de reforço, quando o 
pai, ao volante, faz marcha a 
ré onde nem poderia trafegar 
normalmente naquela direção. 
Claro, também ele ignora os si-
nais de trânsito, fazendo con-
versões proibidas, avançando 
com o sinal vermelho, trafegan-
do na contramão e excedendo 

‘A maior preocupação incide no ‘alto número 
de mortos nas estradas’. ‘No século 20 cerca de 
35 milhões de pessoas morreram em acidentes 
de trânsito, e os feridos totalizaram 1,5 bilhão. 
Em 2000, os mortos chegaram a 1,26 milhão’.’
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a velocidade prevista. A lição 
ainda manda que se observe a 
eventual presença do guarda 
para multar. Sem guarda, tudo 
é permitido. O pai também sabe 
o que é certo. Passados alguns 
anos, o jovem ou a jovem, com 
habilitação recente para diri-
gir, mas ainda sem toda a ex-
periência e malícia para trans-
gredir impunemente, envolve-
se em grave acidente de trân-
sito. A mãe e o pai da jovem ou 
do jovem, enquanto aguardam 
na frente da UTI, angustiados, 
perguntam: Onde foi que nós 
erramos?

Poder-se-ia aproveitar a 
historinha para outros graves 
equívocos decorrentes da tal 
educação informal, na política 
tão corrupta, nos negócios frau-
dulentos etc. Fiquemos, mes-
mo, com os dez mandamentos 
do trânsito recentemente cria-
dos pelo Vaticano:

O 1º é mesmo não mata-
rás. Com frequência, as 
vítimas pertencem à pró-
pria família do causador 
do acidente fatal.
O 2º impõe: A estrada seja 
para ti um instrumento 
de comunicação entre as 
pessoas e não de dano 
mortal.
Por força do 3º, cortesia, 
correção e prudência te 
ajudam a superar os im-
previstos.
O 4º dispõe: seja caridoso 
e ajude o próximo na ne-

cessidade, especialmente 
se for vítima de um aci-
dente.
O 5º estabelece: que o 
automóvel não seja para 
ti expressão de poder e 
domínio e ocasião de pe-
cado.
O 6º traz o seguinte enun-
ciado: convença com ca-
ridade os jovens e os que 
já não o são para que não 
dirijam sem condições de 
fazê-lo. O legislador, por 
razões de segurança ju-
rídica e atendendo à ex-

periência observada na 
evolução histórica, daqui 
e dos outros países, fixa 
certo limite mínimo de 
idade para a habilitação 
do motorista. Não, exis-
te, contudo, qualquer li-
mite quanto à idade má-
xima para alguém dirigir 
veículos automotores. Cla-
ro que isso até aumenta a 
responsabilidade de cada 
pessoa consciente, quan-
do coloca em risco, como 
motorista, não só sua pró-

pria segurança, como a 
dos passageiros que con-
duz, em geral, seus fami-
liares, e até de outros mo-
toristas, passageiros e pe-
destres. 
O 7º comanda: preste apoio 
às famílias das vítimas dos 
acidentes.
O texto do 8º é: reúna a ví-
tima com o motorista agres-
sor em um momento opor-
tuno para que possam viver 
a experiência libertadora 
do perdão.
O 9º mandamento prevê: na 

estrada, guie o mais fraco.
Enfim, o 10º afirma: sinta-se 
responsável pelos demais.
O documento sugere, por 
sua própria origem católi-
ca, que o viajante sempre 
faça o sinal-da-cruz antes 
do início da viagem, “en-
tregando-se diretamente 
à proteção da Santíssima 
Trindade”.

José Raimundo Gomes da Cruz
Procurador de Justiça  aposentado 

do Estado de São Paulo

‘Sem guarda, tudo é permitido. O pai também 
sabe o que é certo. O jovem ou a jovem, com 
habilitação recente para dirigir, mas ainda sem 
toda a experiência e malícia para transgredir 
impunemente, envolve-se em grave acidente.’
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Valter Foleto Santin

Panorama da Lei 12.846/2013 em 
improbidade empresarial

O combate à corrupção é 
busca incessante das ins-
tituições públicas, para fis-

calização e persecução de crimes 
e infrações administrativas e civis, 
que dependem de apoio normati-
vo para o desempenho da tarefa. 
A Lei 12.846/2013, vigente desde 
janeiro de 2014, é um reforço im-

portante para desestimular condu-
tas ilícitas de pessoas jurídicas em 
desfavor de entidades públicas, se-
guindo algumas anotações. 

Improbidade empresarial. 
Não se trata da única “Lei Anticor-
rupção”, pois faz parte de um con-
junto de diplomas legais contra cor-
rupção e ilicitudes que vitimizam a 
Administração Pública. Para com-
bater atos de corrupção, há tipifi-
cações penais (corrupção passiva 
e ativa, arts. 317 e 333, do Código 

Penal), por improbidade adminis-
trativa (Lei 8.429/1992), adminis-
trativas, civis e criminais por ilicitu-
des em licitações (Lei 8.666/1993), 
dentre mais. 

Assim, a melhor denomina-
ção para a nova lei seria “Lei de Im-
probidade Empresarial”, por con-
ter condutas administrativas e ci-

vis de preservação da probidade 
de empresa ou pessoa jurídica de 
qualquer formato jurídico (art. 1º, 
parágrafo único) em seu relacio-
namento com a Administração Pú-
blica, semelhante ao sistema para 
servidor público (Lei 8.429/1992). 

Concurso em improbidade 
administrativa. A empresa já po-
dia responder por improbidade 
administrativa (enriquecimento ilí-
cito, prejuízo ao erário e violação 
aos princípios da Administração), 

quando recebesse benefício ou em 
concurso de pessoas com servidor 
público (art. 3º, da Lei 8.429/1992), 
este agente necessário (art. 1º, da 
mesma lei). Agora, mesmo sem atu-
ação ilícita de agente público, a em-
presa ou pessoa jurídica pode ser 
sancionada pela sua própria condu-
ta individual, sem prejuízo da nor-
mal aplicação das Leis 8.429/1992 
e 8.666/1993, em harmonia. 

Atos lesivos de pessoa ju-
rídica. A Lei 12.846/2013 enfoca 
a responsabilização administrati-
va e civil de pessoas jurídicas, por 
atos lesivos de interesse ou bene-
fício societário, contra Administra-
ção Pública nacional e estrangeira, 
consistentes em atentados contra 
o patrimônio público, os princípios 
da administração pública e os com-
promissos internacionais (art. 5º). 

Os atos lesivos ao patrimô-
nio público dizem respeito à atu-
ação ilícita direta ou indireta de 
pessoa jurídica e seus dirigentes 
ou colaboradores, como corrup-
ção ativa, financiamento e sub-
venção de forma ilícita, uso de in-
terposta pessoa (chamada de “la-
ranja”), ajuste, fraude ou frustra-
ção em licitação e contrato e suas 
alterações, inclusive por criação 

‘Agora, mesmo sem atuação ilícita de  agente 
 público, a empresa ou pessoa jurídica pode ser 
sancionada pela sua própria conduta  individual, 
sem prejuízo da normal aplicação das Leis 
8.429/1992 e 8.666/1993, em harmonia.’
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fraudulenta de empresa, e dificul-
tação de investigação e fiscalização 
pelos órgãos públicos. Os princípios 
da Administração Pública constam 
do art. 37, da Constituição Federal 
(legalidade, moralidade, impesso-
alidade, eficiência e publicidade), 
além de outros princípios. Os com-
promissos internacionais são as con-
venções, tratados e acordos, desta-
cando as Convenções de Paris (De-
creto 3.678/2000) e de Mérida (De-
creto 5.687/2006), que cuidam de 
combate à corrupção de servidor 
público, estímulos para a novel lei.

Inovações e peculiaridades. O 
novo diploma legal previu algumas ino-
vações e peculiaridades jurídicas para 
prevenção e repressão de condutas 
ilícitas envolvendo pessoas jurídicas. 
Podem ser citadas: responsabilidade 
objetiva, cumulação de responsabili-
dade, sanções administrativas e civis 
e acordo de leniência.

Responsabilidade objetiva. A 
responsabilidade objetiva da pessoa 
jurídica é prevista no art. 1º e consis-
te na possibilidade de reprovação e 
aplicação de sanção pela ocorrência 
de ato lesivo e dano à entidade pú-
blica, independentemente de prova 
de culpa ou dolo. Tal modalidade de 
responsabilidade (objetiva) não é no-
vidade e já constava de infrações por 
serviço de transporte (presunção de 
culpa, art. 1º, da Lei das Estradas de 
Ferro, Decreto 2.681, de 1912), revi-
gorado pelo ordenamento civil (art. 
734, do Código Civil de 2002); perma-
nece em caso de lesão às relações de 
consumo (responsabilidade pelo fato 
do produto e serviço, arts. 12 a 14, do 
CDC), danos ambientais e nucleares. 

Porém, em relação à respon-
sabilidade do dirigente ou administra-

dor da sociedade empresarial, que é 
cumulativa e não excludente de coau-
tores ou partícipes (art. 3º, caput), a 
sanção depende da sua “culpabilida-
de” (art. 3º, § 2º), de alguma avaliação 
subjetiva da conduta e da proporção 
da atuação pessoal para a dosimetria.

Sanções. As sanções previstas 
são administrativas (multa civil de 0,1% 
a 20% ou de 6 mil a 60 milhões de re-
ais e publicação de extrato da decisão) 
e civis (perdimento de bens, suspen-
são e interdição de atividades, disso-
lução compulsória e proibição de re-
ceber incentivos e benesses, de 1 a 5 
anos, art. 19). A maioria das sanções 

era prevista na Lei 8.429 (arts. 12); a 
dissolução da pessoa jurídica, por ati-
vidade ilícita ou imoral, já constava 
dos art. 670 do Código de Processo 
Civil, art. 115 (a contrario sensu), da 
Lei 6.015/1973, Lei dos Registros Pú-
blicos, e arts. 50, 51, 1034, II, e 2034 
do CC de 2002 (antes no art. 21, III, do 
CC de 1916). A dissolução compulsó-
ria exige comprovação de uso habitu-
al para atos ilícitos e sua constituição 
para ocultar ou dissimular interesses 
ilícitos ou a identidade dos beneficiá-
rios dos atos (art. 19, § 1º, I e II).    

Dosimetria. Para a dosime-
tria da sanção devem ser verifica-
das as peculiaridades, gravidade e 

natureza das infrações, com des-
taque para a vantagem do infra-
tor, consumação, grau de lesão, 
efeito negativo, situação econô-
mica, cooperação na apuração, 
existência de mecanismos inter-
nos de integridade da empresa 
(compliance) e valor dos contra-
tos. Os mecanismos internos para 
cumprimento de normas legais se-
rão regulamentados pelo Execu-
tivo, por delegação instrumental 
(art. 7º, parágrafo único), podem 
ser fatores essenciais para evitar 
a própria prática ilícita, além de 
considerados para minimização 

da pena. Várias empresas já pos-
suem código de ética empresarial, 
de compliance, e a nova lei deve 
estimular a criação e aumento de 
estrutura de integridade interna. 

Desconsideração da pes-
soa jurídica. A atuação ilícita 
pode determinar a necessidade 
de desconsideração da pessoa 
jurídica, por abuso do direito ou 
confusão patrimonial (art. 14), 
originária da teoria disregard of 
legal entity, já possível ao for-
necedor na relação de consumo 
(art. 28, Lei 8.078/1990, CDC) e 
à pessoa jurídica em geral (art. 
50, do CC de 2002).

‘O novo diploma previu inovações e  peculiaridades 
para prevenção e repressão de condutas 
 ilícitas  envolvendo pessoas  jurídicas, como 
 responsabilidade objetiva, cumulação de 
 responsabilidade, sanções  administrativas e civis.’
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Leniência. O acordo de le-
niência pode ocorrer com pesso-
as jurídicas que colaborem efeti-
vamente com a investigação e o 
processo, na identificação de en-
volvidos e obtenção célere de in-
formações, desde que seja a pri-
meira interessada, cesse comple-
tamente envolvimento na infra-
ção, admita a conduta, e coope-
re plena e permanentemente na 
apuração dos fatos (arts. 16 e 17). 
A avença pode prever dispensa de 
publicação de condenação, exclu-
são de proibição de recebimento 
de incentivo e benefício da Admi-
nistração e isenção ou redução de 

multa. A possibilidade deste acordo 
já é prevista na atuação do CADE, 
por infração à ordem econômica, 
competência mantida (art. 29, da 
Lei 12.846/2013). Também já cons-
ta da Lei 12.850/2013 a possibi-
lidade de colaboração premiada 
(art. 4º) para agente que auxiliar 
na investigação e no processo cri-
minal para combate de organiza-
ção criminosa. 

Compatibilidade e indepen-
dência. A responsabilização judi-
cial é compatível e independente 
da administrativa, sem exclusão 
(art. 18), por diferença de atua-

ção de esfera estatal. Chama aten-
ção a possibilidade de o Ministé-
rio Público pedir em Juízo sanção 
administrativa em conjunto com 
as sanções civis, em caso de omis-
são da Administração na persecu-
ção administrativa (art. 20), esta 
fora da sua atuação tradicional.

Legitimidade ativa. A legiti-
midade ativa específica é apenas 
dos entes federativos (União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios) 
e do Ministério Público, de forma 
semelhante aos legitimados para 
a ação de improbidade administra-
tiva (art. 17 da Lei 8.429/1992). As 
associações não estão autorizadas 

a atuar, diferentemente da defesa 
de direitos coletivos e difusos tra-
dicionais (art. 1º, da Lei 7.347/1985 
e art. 82, CDC).

Rito. O rito processual para a 
ação por “responsabilização judicial” 
é o mesmo da ação civil pública (Lei 
7.347/1985), mais uma espécie de 
ação coletiva, de prescrição quin-
quenal. Ele traz uma grande vanta-
gem para a celeridade e eficiência 
processual, ao evitar a demorada e 
pouco eficiente defesa preliminar ou 
manifestação escrita (art. 17, § 7º, 
da Lei 8.429/1992). Se não houver 
razão fática ou jurídica, o juiz pode 

indeferir a inicial (art. 295, do CPC) 
ou extinguir o processo sem julga-
mento de mérito (art. 386, CPC).

Reparação de danos. A fal-
ta de previsão específica da repa-
ração de dano como sanção não 
impede a indenização, pois é im-
plícita e harmônica com o próprio 
espírito da lei de reprovação de 
atos lesivos de pessoa jurídica, por 
obrigação tradicional do causador 
de reparar o dano por ato ilícito, 
além de ações com tais objetivos 
(art. 3º da LACP e art. 5º da LIA). 
A própria Lei 12.846 prevê a cer-
teza da obrigação de reparar inte-
gralmente o dano pela condenação 
(art. 21, parágrafo único), um dos 
requisitos para a exequibilidade do 
débito (certeza, liquidez e exigibi-
lidade). A indenização deve bene-
ficiar o órgão público prejudicado.

A novel lei provocou expec-
tativas de grandes alterações, mas 
ela é apenas mais um instrumento 
para a melhoria do combate à cor-
rupção, da preservação do patri-
mônio público e do atendimento 
aos princípios da Administração 
Pública, em conjunto com o Códi-
go Penal e as leis de ação civil pú-
blica, improbidade administrativa 
e de licitação, tudo para preven-
ção e repressão de atos de cor-
rupção e outras ilicitudes pratica-
dos por pessoa jurídica em desfa-
vor de entes públicos, esperança 
da sociedade.
    

Valter Foleto Santin
Professor do programa de  Mestrado 
em Direito da UENP (Jacarezinho/PR), 

Doutor em Processo (USP), 
 Promotor de Justiça em São Paulo 
e líder do GP Políticas públicas e 

efetivação dos  direitos sociais (UENP).

‘A legitimidade ativa específica é apenas dos 
 entes federativos (União, Estados, Distrito 
 Federal e Municípios) e do Ministério Público, 
de forma semelhante aos legitimados para a 
ação de improbidade administrativa.’
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Os homens dignos, quan-
do falecem, deixam uma 
espécie de  estrela can-

dente, na visão e na memória 
dos que ficam. Ela representa a 
prova definitiva de que valeu a 
pena viver, como valeu a pena 
morrer com o passado e a legen-
da que souberam construir. O 
corpo inerte gera, então, o mila-
gre da intensidade vívida, já que 
o espirito daquele corpo cede à 
vida a inspiração do exemplo. A 
morte, por isso, é uma mentira.

Plínio de Arruda Sampaio 
é dessa estirpe, revestido da dig-
nidade pessoal, que os tremo-
res do tempo  não conseguiram 
apequená-la.

Estudou na Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, 
tempo em que se tornou mem-
bro da JUC-Juventude Universi-
tária Católica. Formado, tornou-
se Promotor de Justiça. Como 
cristão e católico, vinculou-se 
à religiosidade da vida militan-
te, vivendo e lutando para que 
o sentimento da caridade inva-
disse o espirito e o conteúdo de 

Quando a dignidade 
não morre

Feres Sabino

políticas públicas, até alcançar a 
rampa da realização da justiça. 

O padre francês Luis Jose-
ph Lebret, fonte ideologica as-
sumida pelo Partido Democra-
ta Cristão, serviu-lhe de inspi-
ração,  e, na sua palavra, Lebret 
“é um padre dominicano, uma 
figura muito especial, é inclusi-
ve o homem que redigiu a Encí-
clica Popular no Congresso. Li-

gadíssimo ao João XXIII. Ele foi 
capitão da marinha francesa. E 
depois da guerra ele se conver-
teu ao catolicismo. Acabou fra-
de dominicano. E ele tinha uma 
teoria chamada de economia 
humana, economia das neces-
sidades. Que não era socialis-

ta, nem capitalista. Nós éramos 
católicos. Mas nos não éramos 
convencionais. Nós éramos da 
estação popular, gostávamos 
do povo e ele nos ofereceu um 
norte naquele tempo”.

Adepto da teologia da li-
bertação, sempre foi a figura 
de pregação rígida, mesmo com 
aquela personalidade suave e  
palavra veraz, que dizia com o 

coração e a alma o que sonha-
va para o país.

Entre 1962 a 1964, depu-
tado federal pelo PDC, foi o rela-
tor do projeto da reforma agra-
ria, quando criou a Comissão da 
Reforma Agraria. Essa matéria já 
o empolgara como coordenador 

‘O espirito daquele corpo cede à vida a  inspiração 
do exemplo. A morte, por isso, é uma  mentira. 
Plínio de Arruda Sampaio é  dessa estirpe, 
 revestido da dignidade pessoal, que os  tremores 
do tempo  não conseguiram  apequená-la.’
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do Plano de Ação do Governo 
de Carvalho Pinto (1958), no-
meado, que fora, para a sub-
chefia de Casa Civil, da qual se 
desligou em 1961, para exercer 
o seu mandato.

Defensor da reforma agrá-
ria, na democracia, teria só por 
isso, o desagrado impenitente 
do conservadorismo armado, 
que golpeando as instituições, 
o inclui no primeiro rol das cas-
sações realizadas pelo Ato Ins-
titucional nº 01, de 09 de abril 
de 1964.

Antes, durante e depois 
de 1964, mesmo quando cassa-
do, Plinio foi o mesmo cavaleiro 

andante, aprofundando princí-
pios e os inter-relacionando com 
os problemas sociais, que mar-
cam o Brasil de nosso tempo. 

Exilado, foi para o Chile, 
onde trabalhou, por seis anos, 
para a FAO – Organização das 
Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura. Em 1970, 
vai para os Estados Unidos, e 
defende sua tese de mestrado 
em Economia Agrícola na Uni-
versidade de Cornell. Retorna 
ao Brasil, em 1976. Ingressa no 
MDB. Quando o bipartidarismo 

morre, funda o PT – do qual se 
desliga,  após vinte anos,  para 
ingressar no PSOL, pelo qual 
foi candidato à Presidência da 
Republica e ao governo de São 
Paulo. Justifica essa sua rup-
tura, com a inteligência dessa 
frase --- “eu não sai do PT, foi 
o PT que saiu de  mim”.

Eleito deputado consti-
tuinte, foi relator da subcomis-
são do poder judiciário, membro 
da Comissão de Sistematização 
e da Organização do Estado, e 
presidiu a Comissão de acom-
panhamento da CNBB-Confe-
rencia Nacional dos Bispos. É 
dele a didática explicação so-

bre o retrocesso havido, entre 
o que fora decidido na Comis-
são de Sistematização e a vo-
tação em Plenário, mediante 
alteração do regimento inter-
no da Constituinte, por força 
de deputados que se uniram, 
num grupo denominado Cen-
trão, para seguir as votações,  
não permitindo os avanços, que 
tanto medo causavam, na elite 
nacional.  Por isso defendeu, 
com 71 associações, a realiza-
ção de plebiscito sobre o texto 
da Constituição. 

No primeiro governo Lula 
coordenou  a elaboração do 
II Plano Nacional de Reforma 
Agrária, que poderia ter trans-
formado o rosto do país;  en-
quanto em 2009, sua experiên-
cia e saber colocaram-no, outra 
vez, junto aos representantes 
do episcopado nacional, apre-
sentando-lhes a sua narrativa 
da realidade brasileira, mate-
rializada no documento “Igre-
ja e a Questão Agrária no inicio 
do século XXI”, aprovado pela 
Assembleia Nacional da CNBB.

Plínio, sua ética pessoal e 
sua pregação de democrata radi-
cal, às vezes, se tornaram um ver-
dadeiro incômodo, para os que vi-
viam nas esferas só dos conchavos 
da politica miúda, da abastança 
pessoal. Vivia o interesse público, 
que na sua narrativa politico-cris-
tã quase sempre ganhava o con-
ceito de bem-comum. A última 
vez em que pudemos celebrá-lo 
pessoalmente e aplaudi-lo foi na 
sede da Ordem dos Advogados, 
quando a Seção de São Paulo lhe 
conferiu solenemente  o prémio 
de Direitos Humanos.

Se a construção democráti-
ca está sempre inacabada, a ação 
e as ideias de Plínio, como a de 
todos os sonhadores, cristãos ou 
não cristãos, servem de motivo e 
razão para o desenho futuro de 
todas as sociedades pacificadas, 
na justiça.

Plinio inspirou essa certeza, 
como Esperança. Louvado seja.

Feres Sabino
Procurador-Geral do Estado no 

Governo de Franco Montoro

‘Plínio, sua ética pessoal e sua pregação de 
 democrata radical, às vezes, se tornaram um 
verdadeiro incômodo, para os que viviam nas 
esferas só dos conchavos da politica miúda, da 
abastança pessoal. Vivia o interesse público.’
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Os homens de honra – Parte 1

Por Marcio Sérgio chriStino e  
ana caroLina gregorY ViLLaBoiM

Ensaio sobre a Máfia e a origem do crime organizado

Palermo, capital da Sicília, 1º de 
fevereiro de 1893. Emanuele 
Nortarbartolo de San Giova-

ni, aristocrata conhecido por sua in-
contestável moral, ex-presidente da 
Câmara de Palermo e ex-diretor-ge-
ral do Banco da Sicília, é esfaquea-
do e morto por dois ferroviários. O 
mandante: Raffaelle Palizzolo, no-
bre deputado, mentor de obras so-

ciais diversas e, afirma-se, membro 
da Máfia. Não foi nesta data que a 
Máfia nasceu, muito menos que se 
iniciou pela primeira vez uma inves-
tigação sobre tal “fenômeno”, mas 
sem dúvida foi ali que a Cosa Nos-
tra atingiu sua maturidade. E daí em 
diante nada seria como antes fora.

1º de fevereiro de 1893. Fica marca-
do o dia em que pela primeira vez a 
Máfia sinalizou que ninguém estaria 
além de seu alcance e que sua am-
bição era voraz. A data do primeiro 
“honorável cadáver”.

23 de maio de 1992. Morre em um 
atentado o juiz Giovanni Falcone, um 
dos maiores, senão o maior, investi-
gador da Máfia de todos os tempos. 
Quase um século depois da morte 
de Emanuele Nortarbartolo, surge 
outro emblemático “honorável ca-
dáver”. O que une os dois crimes? 
Que entidade mantém tanto poder 
durante tanto tempo? O que exis-
te de verdade nos termos Máfia e 
Cosa Nostra? 

SICÍLIA - Espremida entre o Sul da 
Itália e do continente europeu e o 
Norte da África encontra-se a ilha da 
Sicília, com relevo árido e acidenta-
do em seu interior e terra mais fér-
til na costa litorânea. Nada diria que 
viesse a se tornar o berço da maior 
organização criminosa do mundo. 
Originalmente conhecida como Si-
cânia, a Sicília sempre foi uma presa 

de conquistadores, quer aqueles que 
viessem da Europa (romanos, espa-
nhóis) ou pelo Sul, através da África 
(árabes). Como resultado, criou-se 
uma etnia própria, diferente dos ha-
bitantes do continente e da hoje co-
nhecida Itália. De qualquer forma, é 
a ponte entre a Europa e a África e 
um prêmio a quem quisesse domi-
nar uma ou outra conforme a situ-
ação histórica.

A diferença étnica, idiomáti-
ca e geográfica fez com que os en-
tão sicanos não fossem identifica-
dos como seus irmãos do continen-
te e isto, no mínimo, deu origem a 
um forte preconceito não disfarça-
do até hoje.

Muito embora fosse um povo 
constantemente invadido, isto não 
significa que fosse constantemen-
te dominado. O próprio termo Má-
fia deriva de um termo árabe, ma-
fia, com o sentido de “refugiado” 
(ou “escondido”). Data aproximada-
mente do século IX, quando a Sicília 
tinha sido alcançada pela expansão 
Islâmica, o que nos dá bem o senti-
do de sua origem.

Soma-se a tal contexto o fato 
de que o relevo interior da Sicília 
mostra-se adequado ao uso de guer-
rilhas ou, mais especialmente, de 
bandos que tinham ótimas condi-
ções de pilhar e depois esconde-
rem-se sem muitas preocupações. 
Quase sempre as comunidades do 
interior viam-se isoladas e mantidas 
com poucos recursos e comunica-

Jornal noticia a morte de Nortarbartolo

Raffaele Palizzolo, o mandante do crime
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ção, o que podiam esperar do Esta-
do (nesta época representado qua-
se sempre pelos invasores ou seus 
prepostos, já que no território estes 
ocupavam-se quando muito da ge-
rência) era a taxação de impostos ou 
qualquer outra forma de exploração.

A formação de sólidos víncu-
los na unidade social básica, a família, 
é consequência natural desta situa-
ção. E a interligação entre famílias, 
com a intenção de fortalecer a co-
munidade, também. Este é um dos 
traços naturais mais típicos não só 
do siciliano, mas especialmente dos 
chamados mafiosos. Suas principais 
consequências são vistas até hoje: a 
omertà (silêncio obstinado), a moral 
conservadora, a lealdade etc.

Foi assim que surgiram as cha-
madas cosche, no singular cosca, 
núcleos os quais deram origem às 
famílias mafiosas tais como hoje as 
conhecemos.

Todo este caldo, onde se mis-
turam condições geográficas, polí-
ticas, sociais e econômicas, favore-
ceu o surgimento da Máfia como 
um fenômeno criminoso. Inicial-

mente, surgiu como uma alternativa 
da população ao poder do Estado, 
ao qual não reconheciam. Sempre 
se podia apelar para a cosca quan-
do alguém se sentia injustiçado ou 
quando a necessidade de vingança 
pela honra se fazia sentir.

Com o passar do tempo, a 
evolução econômica, o fim das inva-
sões e a criação de um Estado, mes-
mo que não isoladamente siciliano, 
a existência das coscas ou a necessi-
dade de um recurso alternativo de 
força não foi afastado. Os bandos 
criminosos continuaram existindo 
e não havia propriamente uma for-
ça capaz de fazer frente a tais gru-
pos, especialmente porque seria ne-
cessária uma grande concentração 
de força para ocupar-se a ilha. Nin-
guém estava disposto a tanto, mui-
to o menos mostrava-se como agra-
dável uma ocupação maciça, fosse 
de que parte fosse.

Nasceu, pois, o manutengolis-
mo. Manutengoli era a elite econô-
mica, quer grandes proprietários ru-
rais, quer proprietários de minas ou 
quem quer que estivesse no topo a 

pirâmide social. A solução foi simples: 
o Manutengoli permitiria aos crimi-
nosos o uso de suas terras, fornece-
ria mantimentos e, sobretudo, infor-
mações. Por outro lado, o criminoso 
não praticaria nenhum ato de hos-
tilidade contra seu protetor. E, mais 
ainda, poderia eventualmente ata-
car os inimigos de seu protetor, ma-
tando, sequestrando, roubando ou 
destruindo a propriedade de quem 
fizesse lhes fizesse frente.

Vê-se, portanto, que a socieda-
de da época evoluiu de uma estrutura 
originalmente fruto de agressões ex-
ternas para, depois, estratificar-se em 
uma classe social de caráter opressi-
vo e criminoso, dando origem ainda 
a uma vinculação promíscua onde a 
exploração criminosa. A violência e a 
omissão conveniente do Estado tor-
naram-se o padrão de uma elite so-
cial notoriamente corrupta.

A degradação e a violência 
chegaram a tal ponto que, em 1876, 
o recém-criado Estado Italiano enviou 
para a Sicília um deputado do parla-
mento toscano, Leopoldo Franchet-
ti, cujo objetivo era fazer um relató-
rio sobre a situação local apurando 
o que de fato acontecia.

A ilha da Sicília tem relevo árido e acidentado em seu interior e terra mais fértil no litoral

Franchetti foi à Sicília e elaborou relatório
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Franchetti elaborou o seu 
“Condizioni Politiche e Ammistrati-
ve della Sicilia”, concluindo, pois, não 
pela existência de uma ou várias or-
ganizações criminosas, mas sim o que 
chamou de “comportamento mafio-
so”, definindo-o como o modo pelo 
qual qualquer pessoa faz respeitar 
seus direitos abstraindo-se dos meios 
que adota para este fim.

Nos parece claro que Franchet-
ti viu apenas o resultado de uma si-
tuação complexa e não tinha recur-
sos para ir mais longe, até porque a 
evolução de uma classe econômica 
poderosa não fica ao largo do poder 
político que vem a obter.

A MÁFIA CHEGA AO PODER - Nesta 
primeira fase, vemos a Máfia ainda 
permeada de valores quase medie-
vais. Sua atividade criminosa voltava-
se para dentro da própria Sícilia e ba-
sicamente consistia em sequestros, 
extorsões (principalmente as taxas 
de proteção), homicídios por ques-
tões de honra, vingança, interesse 
econômico ou simplesmente por en-
comenda, o abigeato (furto de ani-
mais), o contrabando etc. Estas ati-
vidades possuíam um caráter rural, 
no interior da ilha, onde os bandos 
criminosos reinavam.

Com a concentração de dinhei-
ro e de poder nas mãos dos Manu-
tengolo, e com a unificação da Itália, 
vemos que o eixo se transporta com 
igual força para os centros urbanos 
da ilha, notadamente Palermo, a qual 
se tornará célebre não como a capi-
tal, mas também como a fronteira de 
grandes embates entre grupos ma-
fiosos ou entre o Estado e a Máfia.

Questão de tempo até que 
esta “classe” criminosa veja-se nas 
rédeas do poder do Estado recém-

criado e perceba que o verdadeiro 
tesouro não está somente nos de-
litos “clássicos” de então, mas, sim, 
em algo verdadeiramente lucrati-
vo e muito menos visível. E, portan-
to, de difícil repressão: a exploração 
do Estado.

Tornando-se parasita, a Má-
fia ocupa cargos, dirige instituições, 
controla bancos, infiltra-se na polí-
cia, ou seja, estende seu front até 
onde lhe seja possível ou convenien-
te para obter lucro. Esta transfor-
mação obviamente não foi súbita e 
muito menos planejada, aconteceu 
simplesmente de modo natural, ha-
vendo a Máfia conquistado espaço 
e abrindo-se um campo totalmente 
novo com a unidade italiana e a sú-
bita autonomia política de provín-
cia. Foi inevitável que a elite viesse a 
ocupar tais postos, levando com ela 
o que tinham de melhor e de pior.

Também neste momento ve-
mos a fusão dos Manutengolo e dos 
bandos criminosos, acabando por 
muitas vezes a fundirem-se em uma 
figura única, concentrando ambas 
as facetas de uma mesma moeda 
no mesmo personagem. Claro está 
que a Máfia não pode ser tomada 
como uma entidade que permane-
ceu imutável durante o tempo. Mui-
to pelo contrário, o sentido de sua 
sobrevivência foi justamente a ca-
pacidade e mudar, evoluindo subs-
tancialmente em conteúdo e forma, 
mantendo porém uma identidade 
inconfundível.

O homicídio de Emanuele 
Nortarbartolo é carregado de sig-
nificado. Havendo contrariado os 
interesses de Raffaelle Pallizolo nos 
negócios públicos, culmina por mor-
rer à mando deste. Ambos são polí-
ticos de estatura na ilha e, até aque-

le momento, não houvera ocorrido 
semelhante crime em função do en-
volvimento nas negociatas da Má-
fia. Sem dúvida, foi o ápice de um 
processo secular e deixou claro que 
a atividade criminosa entranhara-se 
na gerência pública e que defenderia 
seu domínio mesmo que tivesse de 
usar os mesmos métodos que antes 
usara para dominar o interior da ilha.

Este novo perfil tinha como 
força ainda o controle das borgate 
(favelas), às vezes pelos campieri, ob-
tendo aí os votos com os quais con-
seguem fixar-se no legislativo pro-
vincial. É esta rede que se mostra 
madura e foi por tal razão que Fran-
chetti foi mandado à Sicília para a 
elaboração de seu relatório. Mesmo 
que o relatório de Franchetti tenha 
logrado uma mudança nas alianças 
políticas de então, a estrutura conti-
nuou a mesma até depois da virada 
do século. Curioso notar que mui-
to embora Palizzolo tenha sido pri-
meiramente condenado. Satisfeita 

Edição recente do livro publicado em 1876
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a opinião pública, veio a ser subme-
tido a novo julgamento e depois ab-
solvido, um modelo que continua a 
ser empregado séculos depois, com 
o mesmo sucesso.

Mas a Máfia estava prestes 
a enfrentar um novo inimigo, algo 
completamente diferente e poten-
cialmente mortal, alterando o nú-
cleo da estrutura social e provo-
cando o desequilíbrio de um siste-
ma que envolvia uma classe crimi-
nosa e um Estado conivente. Surge 
um novo movimento, o fascismo. E 
a ameaça tinha nome: Benito Mus-
solini, o “Duce”, e seu braço direito: 
Cesare Mori, o “Prefeito de Ferro”.

A ERA NEGRA - 23 de outubro de 
1925. Benito Mussolini nomeia Ce-
sare Mori como governador civil de 
Palermo (sua autoridade alcançava 
toda a Sicília), com poderes especiais 
para combater a Máfia. Não era a 
primeira vez que a Máfia via-se dian-
te de um inimigo praticamente “es-

trangeiro” (entendendo-se como não 
siciliano), disposto a estender sua 
mão sobre a ilha. Como em toda a 
história daquele povo, seria apenas 
mais um a ser vencido pelo tempo 
e pela estratégia.

Mas a Máfia tinha cometido 
um erro. Em 1924, Mussolini havia 
visitado a ilha e fora apresentado 
a um dos chefes locais da Máfia, 
Don Ciccio Cuccia. Quando Don 
Ciccio viu a guarda que cercava 
o Duce, afirmou-lhe que Musso-
lini nada deveria temer ali e avi-
sou aos homens que lhe acompa-
nhavam: “Sua Excelência não terá 
nada a temer enquanto estiver ao 
meu lado”. E em seguida, para os 
homens que o acompanhavam:  
“Ninguém tocará em um fio de ca-
belo da cabeça de Mussolini. Ele 
é meu amigo e um dos melhores 
homens do mundo!”

Em seguida, Don Ciccio per-
mitiu que apenas um grupo de mi-
seráveis e bêbados ouvisse o dis-

curso de Mussolini. Quando o dita-
dor voltou para Roma, sabia que o 
recado fora claro: fosse ele quem 
fosse, seriam os capos quem te-
riam o poder na Sicília. Foi um erro 
pelo qual pagariam caro.

Cesare Mori mostrou ser 
muito mais perceptivo que Fran-
chetti. Não lhe escapou que a Má-
fia não poderia ser combatida com 
os meios usuais, utilizando-se de 
policiais ou guardas particulares e 
muito menos poderia restringir-se 
ao meio urbano, tendo que enfren-
tar as mesmas dificuldades que os 
antecessores em sua situação en-
frentaram e perderam.

Não foi iludido com o con-
ceito de que a Máfia era “um modo 
de vida” ou um conceito moral, 
como tanto pareceu a Franchetti. 
Muito pelo contrário, entendeu 
os valores “mafiosos” e passou a 
tê-los como modelo, buscando as-
sim ser respeitado e vencer dentro 
deste próprio e particular univer-
so. É assim que primeiro articula 
um acordo e depois uma traição, 
ameaças e finalmente o confronto.

Dois meses depois da che-
gada de Mori à Sicília, Don Ciccio 
já amargava a prisão. Os métodos 
utilizados por Mori demonstram-se 
brutais: de 1926 a 1928, são pre-
sas 11 mil pessoas. Aos acusados 
de membros da Máfia eram to-
mados os bens, os animais eram 
mortos, as famílias deportadas e 
as mulheres violadas. Os homens 
eram molhados com água salgada, 
amarrados e chicoteados. Os cho-
ques elétricos também eram uti-
lizados na época, principalmente 
nos genitais. Comum também era 
o uso de um funil, o qual era co-

Visita de Mussolini à Sicília, em 1924: a Máfia cometeu um erro e pagou caro por isso
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locado na boca do indivíduo, para 
encher o estômago com água do 
mar, causando um inchaço e uma 
dor violenta.

Mesmo aqueles que refu-
giavam-se no interior da ilha, já 
famoso pelo relevo acidentado 
que outrora se mostrara eficien-
te, eram alcançados. As famílias, 
tomadas como reféns, forçavam o 
retorno dos mafiosi, os quais então 
encontravam seu destino. O índi-
ce de criminalidade declinou vio-
lentamente, especialmente o ho-
micídio, com uma queda de apro-
ximadamente 90% em 1928. Mori 
sitiou cidades inteiras e muitas ve-
zes forçava ser saudado como se 
fosse um César. Administrava um 
poder quase irrestrito e que tinha 
sua fonte no próprio Mussolini.

O ápice da campanha do 
“Prefeito de Ferro” foi a prisão e 
morte de Don Vito Cascio Ferro, à 
época o maior líder da organização 
mafiosa. Após a morte de Don Vito, 
a campanha foi dada como encer-

rada; os poucos mafiosi restantes 
declararam-se fiéis a Mussolini e a 
organização quase desapareceu.

Havia razões para se consi-
derar a morte de Don Vito como o 
marco final da campanha de Mori: 
ele encarnava todos os valores ine-
rentes ao mafiosi. Tido como figu-
ra honrada e fisicamente impres-
sionante, institucionalizou o cha-
mado pizzo em toda Sicília, para 
qualquer atividade. Também foi 
o primeiro grande capo a visitar 
os Estados Unidos e, suspeita-se, 
o primeiro a fazer uma ponte cri-
minosa entre estes países, tendo 
enviado um de seus homens, Sal-
vatore Maranzano, para tentar do-
minar a máfia ali existente e colo-
cá-la sob suas ordens. 

Foi preso por Cesare Mori e 
mantido no cárcere até sua mor-
te, pouco depois do declarado fim 
da campanha antimáfia. A brava-
ta de Don Ciccio Cuccia em 1924 
custou-lhe a vida e o quase exter-
mínio da Máfia. Pela primeira vez 
em séculos, um adversário pôde 
declarar-se vencedor.

A herança de Cesare Mori 
teve vários aspectos. Escreveu um 
livro, “Con la Mafia”, e fixou um 
conceito perfeitamente aplicável 
às modernas organizações crimi-
nosas, afirmando constituir-se a 
Máfia de uma entidade com esta-
tutos, funções, regras de admissão 
e chefes, capaz de impor sua von-
tade, dividindo lucros de acordo 
com a hierarquia e, especialmen-
te, “um estado em potencial, o 
qual normalmente toma a forma 
concreta de uma oligarquia local, 
fortemente entrelaçada, porém 
cada um em seu próprio distrito”.

Além de uma visão obje-
tiva da Máfia como  organização 
criminosa, a era negra trouxe 
 consequências inesperadas. A 
maior delas foi a imigração de mui-
tos mafiosi para os Estados Unidos, 
gerando uma forte transferência 
da própria organização criminosa 
para aquele país, o que veremos 
mais a frente. Também a opressão 
geral causou um forte sentimen-
to de simpatia da população para 
com a Máfia, até porque Mori nem 
sempre buscava atingir somente os 
mafiosi, mas também todos aque-
les que pudessem opor-se de qual-
quer forma ao regime fascista do 
Duce. Podemos afirmar que sob 
o manto da perseguição a crimi-
nosos escondia-se também, e em 
certo grau, a repressão política. 
Cesare Mori morreu em 1942, 
ainda sob a proteção de Musso-
lini. Não viu o retorno da Máfia, 
que viria após a Segunda Guerra 
Mundial. Desta vez mais forte e, 
sem dúvida, mais cruel.

Cesare Mori, chamado de ‘Prefeito de Ferro’ Vito Cascio Ferro: preso e morto por Mori
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O RESSURGIMENTO - O fascismo 
de Mussolini bem demonstrou ser a 
maior inimigo da Máfia em sua histó-
ria. Não obstante, como força políti-
ca, estava fadado ao fracasso. O iní-
cio vitorioso do que se convencionou 
chamar as forças do Eixo, a Segunda 
Guerra Mundial, terminou varrendo 
as forças fascistas e Mussolini teve 
seu fim trágico, executado por seus 
próprios compatriotas e pendura-

do em praça pública. Com certeza, 
os mafiosi não choraram sua morte.

Conforme o já exposto, claro 
está que a Máfia nutria ódio mortal 
aos seguidores de Mussolini e, por-
tanto, ao fascismo. Eram, portanto, 
apoiadores naturais das Forças Alia-
das, as quais invadiram a Sicília, liber-
tando-a do domínio alemão que se 
sobrepôs por um breve período ao 
desmantelamento das forças fascistas.

Agindo como interlocutores na-
turais, os mafiosi forneceram todo o 
auxílio possível aos aliados, informa-
ções, sabotagem, apoio logistíco etc. 
Nesta época já iniciava seu caminho 
um personagem que seria vital para 
o entendimento da Mafia como fenô-
meno criminoso, Tommaso Buscetta, 
também chamado Don Masino, o qual, 
em suas memórias, descreve como se 
realizavam furtos e alimentavam um 
florescente mercado negro.

Assim, quando as forças ame-
ricanas finalmente libertaram a Sicí-
lia, foram justamente os mafiosi os 
principais interlocutores para a re-

construção do sistema político e ad-
ministrativo. De quase aniquilada, a 
Máfia era lançada a um novo perío-
do dourado.

Sinal da influência da Máfia 
neste período é o fato de Don Vito 
Genovese ter servido de intérprete 
para o Serviço de Inteligência ame-
ricano e para as autoridades de ocu-
pação, ao mesmo tempo usava des-
tas mesmas conexões e domina-

Tommaso Buscetta, vulgo Don MasinoGenovese colaborou com os americanos

Desembarque das forças americanas na Sicília: os mafiosi foram os principais interlocutores para a reconstrução do sistema administrativo
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va o mercado negro da época. O 
fato é que as autoridades anglo-
americanas entregaram muitas 
prefeituras para serem geridas 
pelos mafiosi, dando um “cor-
po” institucional para a ativida-
de criminosa. Este período dura 
até 1957, quando da instalação 
da primeira Comissão.

Neste período a atividade cri-
minosa consistiu, além da tradicional 
(furtos, extorsões, homicídios etc), 
no contrabando e no mercado negro 
de cigarros (especialmente). Além, 
é claro, da exploração do dinheiro 
público como atividade principal. 
Devemos lembrar que na época ti-
nha início uma expansão econômica 
que atingiria toda a Europa. E as rela-
ções, não só econômicas mas políti-
cas e sociais, sofreriam grandes mu-
danças. A Máfia mudaria com elas.

Mais ainda, com a universa-
lização do voto e com a perspecti-
va de um governo democrático, a 
Máfia percebeu que poderia man-
ter-se próxima ao poder e tendo 
aprendido a dura lição que tivera 
com Mori passou a incorporar-se 
cada vez mais ao espectro políti-
co, optando sempre pelos parti-
dos políticos de direita em contra-
posição à esquerda que também 
emergia na Itália.

Antes de uma afinidade, per-
cebia o perigo de perder seus privi-
légios frente a uma nova sociedade 
de classes. E, ao mesmo tempo, era 
vista com leniência quando garan-
tia ao ocidente a impossibilidade 
de ter cravado em meio à Europa 
um Estado comunista, o que não é 
pouco quando se leva em conside-
ração o conflito ideológico e políti-
co que se aproximava, a chamada 
Guerra Fria.

A NOVA MÁFIA - O único testemu-
nho direto da formação da primei-
ra Comissão é dado por um perso-
nagem ímpar na história da Máfia: 
Tommaso Buscetta, o Don Masino. 
A ideia de uma comissão organiza-
dora de todas as Famílias mafiosas 
pertenceu a um Ítalo-Americano: 
Salvatore Lucania, ou, como é mais 
conhecido, Charles “Lucky” Lucia-
no. Neste ponto a história da Má-
fia Americana encontra-se com a 
velha e tradicional Máfia Siciliana. 
A análise da U.S. Mafia, contudo, 
será feita em item à parte, em fun-
ção de sua natureza diferenciada.

Na época (final dos anos 
1950), a U.S. Mafia estava sob ata-
que do FBI e, pretendendo criar 
uma ponte entre os continentes, 
enviou Joseph Bonanno, um dos 
grandes capos, líder da Família Bo-
nanno, ligado diretamente a Char-
les “Lucky” Luciano, para que pu-
desse organizar na Itália uma ins-
tituição semelhante e, assim, ga-
rantir um interlocutor confiável, 

capaz de gerenciar a relação en-
tre ambas as organizações. A exis-
tência de Famílias independentes 
e sem vínculo era instável demais 
para a dinâmica criminosa que se 
pretendia mostrar. A Comissão da 
U.S. Mafia bem assim o percebeu.

Bonanno viajou para a Sicília 
e pediu uma reunião com todos os 
grandes capos da época. Existem 
duas versões para o local onde se 
realizou a histórica reunião: em 
geral, todas as referências são fei-
tas ao Hotel delle Palme, em Pa-
lermo, de propriedade da Máfia, 
onde Bonanno estava hospedado. 
Buscetta, porém, diverge, afirman-
do que o hotel fora mera distra-
ção e a verdadeira reunião ocor-
rera em um restaurante de nome 
Spanò, no litoral siciliano.

Nem sempre o depoimento 
de Buscetta encontra amparo no 
contexto histórico que o precedeu 
e que veio a desenvolver-se a partir 
daquela reunião. Em seu livro-depoi-
mento, nega que Bonanno tenha ido 

Salvatore Lucania, o ‘Lucky’ Luciano, teve a ideia de organizar Famílias em uma Comissão
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à Sicília com o objetivo de criar uma 
Comissão ou ainda criar uma aliança 
entre as Máfias; a reunião fora um 
mero festejo pela presença de um 
figura nobre como Bonanno, muito 
embora reconheça que foi durante 
este encontro que Bonanno sugerira 
a criação de uma Comissão e expli-
casse como tal forma de organiza-
ção funcionava na América. Nunca 
se deve esquecer que nesta reunião 
estava também Charles “Lucky” Lu-
ciano, então exilado, justamente o 
idealizador de tal sistema.

Seria por demais incrível que 
esta mera visita social resultasse na 
reestruturação da mais complexa e 
estratificada organização crimino-
sa do mundo. O próprio Buscetta 
foi forçado, porém, a admitir que, 
em função do contato com Bonan-
no, criou-se uma Comissão feita de 
modo semelhante aquela existente 
na U.S. Mafia. Segundo ainda Bus-
cetta, o modelo adaptado consistia 
em uma série de Comissões meno-
res, delimitadas pela província da 
Sicília, onde se encontravam e por-
tanto chamadas provinciais, as quais 
formavam grupos de três, criando 
uma circunscrição e cada circuns-

crição elegeria um representante 
para a Comissão propriamente dita.

Na sequência do testemu-
nho relata-se o nome dos membros 
da primeira Comissão: 1) Giuseppe 
Bartolino, 2) Giuseppe Chiaracane, 
3) Salvatore Greco, 4) Calcedonio 
di Pisa, 5) Salvatore La Barbera, 6) 
Francesco Sorci, 7) Mariano Marsa-
la, 8) Antonino Salomone, 9) Cesare 
Manzella, 10) Giuseppe Panno, 11) 
Mario Farinella, 12) Mario di Giro-
lamo, 13) Nino Matranga, 14) Ma-
riano Troia, 15) Salvatore Manno e 
16) Lorenzo Motisi.

Falcone discorda. Para ele, 
eram apenas 13 os membros da pri-
meira Comissão, excluindo os no-
mes de Giuseppe Bartolino, Giuse-
ppe Chiaracane, Mariano Marsala 
e Mario Farinella, e acrescentando 
Michele Cavataio, o que cremos ser 
correto em função do quanto suce-
deria na chamada “Primeira Guer-
ra” da Máfia. Cumpre assinalar que 
nem todos eram capos das respec-
tivas famílias, alguns apenas repre-
sentantes indicados.

A Comissão tomava suas de-
cisões por voto, sua função primá-
ria era julgar os litígios entre as Fa-
mílias e bem como tomar decisões 
que afetassem as famílias como um 
todo. As decisões eram inapeláveis, 
pois a Comissão era o órgão má-
ximo, também decretava mortes 
dentre os próprios mafiosi ou fora 
da organização - quando convinha 
a todos, especialmente quando a 
pessoa a ser morta era de extrema 
importância, personalidade políti-
ca, policial ou uma autoridade, de-
lito que é chamado de “excelente”, 
palavra com o sentido de honorá-
vel ou em uma interpretação livre 
mas precisa “honrado”.

Sem dúvida, a Comissão criou 
um centro de poder. O que antes era 

difuso e quase intangível tornou-
se subitamente concreto e defini-
do, passível de ser visto e sentido 
e portanto desejado. Mestres na 
arte da intriga, da morte e da trai-
ção, não tardou que o novo poder 
e as novas posições viessem a sus-
citar a cobiça, a inveja e o desejo, o 
desejo de alcançar o poder máximo 
e se sobrepor a toda Comissão, tor-
nando-se “Cappo dei tutti Cappi”, o 
chefe dos chefes.

Seja como for, a fim de atin-
gir este objetivo ou não, antes de se 
tornar um centro de negociação, a 
Comissão tornou-se uma arena e o 
resultado não demorou. Quando 
veio a guerra entre as famílias, a 
Máfia mostrou o que tinha de pior 
em sua face: a morte à traição e os 
atentados. Os grandes homicídios 
que se tornaram sua marca regis-
trada. Começou aí seu apogeu. A 
morte de Emanuele Nortabartolo 
tornou-se então uma pálida imagem 
do que seria o emprego da violên-
cia pela Máfia.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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Joseph Bonanno, um dos grandes capos
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ENCONTRO DE APOSENTADOS 
- Muita alegria e descontração 
marcaram o encontro dos pro-
motores e procuradores de Jus-
tiça aposentados promovido pela 
APMP em 6 de junho, no Espa-
ço 011, na Vila Olímpia, em São 
Paulo. Três membros do Ministé-
rio Público aposentados há cer-
ca de um ano receberam, em 
ato solene, placas comemorati-
vas pelo tempo de carreira dedi-
cado à instituição: Maria Isabel 
Gamboa Dias Duarte, Sílvia Regi-
na Brandi Máximo Ribeiro e Ga-
briel Bittencourt Perez (atual 2º 
vice-presidente da APMP). Entre 
outras autoridades, estava pre-
sente a secretária da Justiça e da 
Defesa da Cidadania do Estado 
de São Paulo, Eloisa de Sousa Ar-
ruda. Além do 2º vice-presiden-
te Gabriel Bittencourt Perez, re-
presentaram a APMP no evento 
o presidente Felipe Locke Caval-
canti, o 1º vice-presidente Mar-
cio Sergio Cristino, o 1º tesou-
reiro, Marcelo Rovere, a direto-
ra do Departamento de Aposen-
tados, Cyrdêmia da Gama Botto, 
e a diretora do Departamento de 
Relações Públicas e de Eventos, 
Paula Castanheira Lamenza. O 
encontro teve início com um co-
quetel, seguido de jantar. “A ini-
ciativa da APMP é das mais feli-

zes. Precisamos disso. É a hora de 
encontrar velhos companheiros”, 
comentou, na ocasião, o procu-
rador de Justiça aposentado Luiz 
César Pellegrini. “Um reunião des-
sas, como o Encontro de Aposen-
tados da APMP, é fantástica. Para-
béns à Associação”, acrescentou o 

procurador de Justiça aposentado 
Carlos João Eduardo Senger. “Este 
encontro é uma forma de home-
nagearmos todos os aposentados 
do  Ministério Público, que fize-
ram desta  instituição o que ela é”, 
completou o presidente da APMP, 
 Felipe Locke Cavalcanti.
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ENCONTRO DAS MULHERES - O 
restaurante Oca Tupiniquim, na 
Vila Madalena, em São Paulo, 
recebeu o encontro de promo-
toras e procuradoras de Justi-
ça paulistas, no dia 23 de maio. 
Organizado pela diretora do De-
partamento de Relações Públi-
cas e de Eventos da APMP, Pau-
la Castanheira Lamenza, o jan-
tar reuniu mulheres de todas as 
idades, da ativa e aposentadas. 
A procuradora de Justiça apo-
sentada Inês do Amaral Buschel 
elogiou o evento: “Nós, mulhe-
res do Ministério Público, deve-
ríamos nos aproximar mais”. A 
diretora Paula Lamenza acres-
centou: “Temos uma participa-
ção feminina importante no Mi-
nistério Público”. A APMP tam-
bém foi representada, no even-
to, pelas diretoras do Departa-
mento de Aposentados, Cyrdê-
mia  da Gama Botto, e do De-
partamento de Patrimônio, Fa-
biola Moran Faloppa.

ALMOÇO ÁRABE – No dia 21 de agosto, o Almoço Árabe da APMP atraiu cerca de 100 associados ao restau-
rante da Sede Social. A proposta integrou a renovação dos cardápios e eventos relacionados, com um novo 
modelo de gestão que garante espaços autossustentáveis. A APMP foi representada no evento pelo 1º vice-
presidente, Marcio Sérgio Christino, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o diretor do Departamen-
to Médico, Luiz Roberto Cicogna Faggioni, e o suplente do Conselho Fiscal, Pedro Eduardo de Camargo Elias.

HAPPY HOUR COM JAZZ - O res-
taurante do Fórum da Barra Fun-
da ofereceu aos associados na noi-
te de 20 de agosto Happy Hour ao 
som de jazz. Compareceram o pre-
sidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, o 1º vice-presidente, Mar-
cio Sérgio Christino, o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, e a 
diretora do Departamento de Re-
lações Públicas e de Eventos, Pau-
la Castanheira Lamenza.
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ARRAIÁ DA APMP - Cerca de 350 pessoas participaram da Festa Junina 
promovida pela APMP na Sede Campestre, em São Roque, no dia 15 de 
junho. As crianças se divertiram com brinquedos como pula-pula, tobo-
gã inflável, touro mecânico, cama elástica e piscina de bolinhas. Uma 
equipe de recreação deu suporte à festa, que foi organizada pelo De-
partamento de Eventos. A diretoria da APMP foi representada pelo 1º 
vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, o 1º tesoureiro, Marcelo Rove-
re, o 2º secretário, Alexandre Mourão Tieri, a diretora do Departamen-
to Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, a dire-
tora de Patrimônio, Fabíola Moran Faloppa, e o ouvidor Paulo Juricic.

APMP SOCIAL

CAMPEÃ NO FUTEBOL - Assim como em 2013, a 
APMP foi novamente campeã geral do Torneio Na-
cional de Futebol Society do Ministério Público, dis-
putado neste ano em Foz do Iguaçú (PR), entre 30 de 
abril e 4 de maio. Dessa vez, foi campeã em duas das 
quatro categorias: Livre (todas as idades) e na Super 
Master (acima de 45 anos). A 13ª edição do torneio, 
realizado anualmente pela Conamp, foi organizada 
em conjunto com a Associação Paranaense do Minis-
tério Público. Ao final, o presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, e a presidente da Conamp, Norma 
Angélica Cavalcanti, anunciaram que São Paulo se-
diará os jogos de 2015. Além do presidente, repre-
sentaram a APMP no torneio Marcelo Rovere, 1º te-
soureiro, e os diretores de Esportes Luciano Gomes 
de Queiroz Coutinho e Rafael Abujamra.

Fotos: Rodrigo Cravo/APMP
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ELEITOS PARA O CONEPI - Na mesma data em que 
foram eleitos para o Órgão Deliberativo do Conselho 
de estudos e Políticas Institucionais (Conepi), 23 de 
julho, dois dos novos membros daquele colegiado, 
os promotores de Justiça Luciano Gomes de Quei-
roz Coutinho e Tomás Busnardo Ramadan, visitaram 
a Sede Executiva da APMP, onde foram recepciona-
dos pela diretora do Departamento de Aposentados, 
Cyrdêmia da Gama Botto. Além deles, foram eleitos 
para o Conepi: Albino Ferragini, Andréa Santos Sou-
za, Anna Trotta Yaryd, Augusto Soares de Arruda 
Neto, Carlos Alberto Scaranci Fernandes, Carlos Gil-
berto Menezello Romani, Celeste Leite dos Santos, 
Cláudio José Baptista Morelli, Daniel Porto Godinho 
da Silva, Fernando Henrique de Moraes Araújo, Jai-
ro Edward de Luca, Luiz Fernando Gagliardi Ferreira, 
Manoel Sergio da Rocha Monteiro, Marcelo Luiz Ba-
rone, Maurício Antonio Ribeiro Lopes, Nilton Belli Fi-
lho, Rafael Abujamra, Robinete Le Fosse, Rufino Edu-
ardo Galindo Campos, Sílvio de Cillo Leite Loubeh, 
Tiago de Toledo Rodrigues e Valdir Vieira Rezende. 
Em 29 de agosto, data da posse e da primeira reu-
nião do Conepi, Rafael Abujamra, que é diretor de 
Esportes da APMP, foi eleito secretário do colegiado.

CONGRESSO - Durante o XII Congresso Estadual do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no município 
de Gramado, o painel “O papel dos Conselhos Nacionais e os desafios do Ministério Público” reuniu, em 8 de 
agosto, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, que atuou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por 
dois mandatos, e o procurador de Justiça Cláudio Barros Silva, que integrou o Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP) por igual período. O painel teve mediação da promotora Guacira Almeida Martins. Ainda 
em Gramado, o presidente da APMP e o 1º secretário Marcelo Rovere participaram de reunião da Conamp.
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CAMINHADA PELA PAZ - Para marcar o desejo 
de que a paz se restabeleça em Israel e nos ter-
ritórios palestinos, foi realizada no dia 27 de ju-
lho uma Caminhada Pela Paz no Parque do Ibira-
puera, em São Paulo. A iniciativa do evento foi 
dos promotores de Justiça Laila Shukair, descen-
dente de palestinos, e Roberto Livianu, de ascen-
dência judaica. A diretoria da APMP foi represen-
tada no evento pelo 2º vice-presidente, Gabriel 
Bittencourt Perez.

APMP SOCIAL

ENCONTRO DE PRERROGATIVAS – No 1º Encontro 
sobre Prerrogativas Financeiras dos Membros do 
Ministério Público de São Paulo, realizado em Barra 
Bonita (SP) entre os dias 29 e 31 de agosto, houve 
debate sobre o panorama do regime de aposenta-
doria a que devem ser submetido os promotores de 
Justiça que ingressaram na instituição após 2013. A 
apresentação foi feita pelas diretoras de Previdên-
cia da APMP, Deborah Pierri e Maria da Glória Villa-
ça Borin Galvão de Almeida. Ainda no Encontro, o 
vice-presidente da Associação do Ministério Públi-
co do Rio Grande do Sul (AMPRS), Sérgio Harris, e o 
ex-procurador-geral do Rio Grande do Sul, ex-presi-
dente da associação gaúcha e ex-membro do Conse-
lho Nacional do Ministério Público (CNMP), Cláudio 
Barros Silva, apresentaram palestra sobre os prin-
cípios constitucionais e a autonomia do Ministério 
Público. Maria Gabriela Manssur, diretora da APMP 
Mulher, falou sobre o trabalho desenvolvido na pre-
venção de crimes de gênero. Por sua vez, Alexandre 
Magno Benites de Lacerda, secretário-geral da Asso-
ciação Nacional dos Membros do Ministério Público 

(Conamp) e presidente da Associação Sul-Matogros-
sense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), 
traçou um panorama constitucional e as possibilida-
des de aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 63, que institui adicional por tempo de 
serviço (ATS) para a Magistratura e o Ministério Pú-
blico, e também da proposta de subsídio que atin-
giria diversos cargos do Judiciário. Outra palestra, 
com o tema “Atuação da APMP perante órgãos su-
periores”, foi proferida pelo diretor de Prerrogativas 
Financeira da Associação, Daniel Leme de Arruda, e 
pelo 1º secretário Paulo Penteado Teixeira Junior.
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CAMPANHA - No dia 7 de agosto, os promotores de Justiça do Gru-
po de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica 
(Gevid), do Ministério Público de São Paulo e dos Tribunais do Júri 
da Capital, lançaram no Fórum da Barra Funda a campanha: “Se-
nado: inclua o feminicídio no Código Penal. A APMP foi represen-
tada no evento pelas diretoras do Departamento de Patrimônio, 
Fabíola Moran Faloppa, e da recém-criada APMP Mulher, Maria 
Gabriela Manssur, e pelo diretor do Departamento de Segurança, 
Gabriel César Zaccaria de Inellas.

APMP SOCIAL

VACINAÇÃO - A APMP atingiu 1.459 doses aplicadas 
em sua campanha de vacinação antigripal gratuita. 
No dia 4 de junho, houve vacinação extra na Sede 
Executiva, quando compareceu a secretária da Jus-
tiça e da Defesa da Cidadania do Estado, Eloisa de 
Sousa Arruda, acompanhada de seus filhos. Também 
compareceu o procurador de Justiça João Antonio 
Bastos Garreta Prats, ex-presidente da APMP. Am-
bos foram recepcionados pela diretora do Departa-
mento de Aposentados, Cyrdêmia Da Gama Botto.

CONFRATERNIZAÇÃO - Os 25 anos do 67º Concurso 
de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo foram comemorados no dia 11 de 
julho, em jantar no restaurante Grand Cru, no bairro 
Moema, em São Paulo. O evento foi organizado pela 
promotora de Justiça Denise de Oliveira Nascimen-
to, uma das aprovadas naquele concurso, em con-
junto com o setor de Eventos da APMP, que é coor-
denado pela diretora do Departamento de Relações 
Públicas, Paula Castanheira Lamenza.

APMP SOCIAL
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O chamado “teto” consistente no limi-
te máximo de pagamento por parte do Esta-
do ao funcionalismo foi concebido com uma 
finalidade específica, qual seja: atuar como 
um limitador, impedindo abusos derivados de 
decisões administrativas ou judiciais. Conce-
bido desta forma, o sucesso do teto gerou a 
extensão deste conceito para 
todos os poderes, inclusive o 
Legislativo. Desta forma, todo 
o pagamento de pessoal fei-
to pelo Estado em todas as 
suas vertentes passou a so-
frer a “nota de corte”, restan-
do ancorado pelo limitador, o 
que inviabilizou a busca pelo 
 “reajuste próprio”.

A partir deste momento, o “teto” pas-
sou a ter natureza completamente diversa 
daquela para a qual havia sido originalmente 
concebido, de limitador ou “nota de corte”, 
e passou a figurar como equivalente ao anti-
go “índice de reajuste do funcionalismo”, só 
que expandido, porquanto o índice anterior 
se referia apenas ao Executivo, e agora sua 
extensão atingiu a todos os poderes e esfe-
ras. Nesta nova qualidade de “índice de rea-

juste geral”, automaticamente tornou-se um 
dos mais fortes instrumentos do controle da 
política econômica.

O ATS (Adicional por Tempo de Serviço) 
rompe esta barreira porque particulariza o 
acréscimo apenas para duas carreiras: a Ma-
gistratura e o Ministério Público. Vários argu-

mentos estão em favor do ATS 
e descabe aqui discutir o seu 
mérito, já que o nosso desi-
derato restringe-se à demons-
tração das consequências de 
sua implantação. Fato é que 
o ATS é aplicado de tal ma-
neira (valorização individual 
de caráter objetivo – tempo) 

que não se presta ao uso como instrumento 
de política econômica e, pelo menos em par-
te, relativiza o controle central do Estado so-
bre as remunerações em geral. Ao contrário 
das demais formas de pagamento, o referido 
adicional não tem um impacto geral e plano, 
variando individualmente. 

Já se comenta dentro do próprio Execu-
tivo que uma maneira de conter o ATS é pre-
servar o controle do índice como instrumen-
to de política econômica. O primeiro argu-

ATS, auxílios, subsídio: 
entenda esta  discussão

‘Ao contrário das 
 demais formas de 

 pagamento, o ATS não 
tem um impacto  geral 

e plano,  variando 
 individualmente’
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mento é puramente político. Recentemen-
te, a senadora Gleisi Hoffmann reconheceu 
na Comissão de Constituição e Justiça uma 
defasagem para o funcionalismo em torno 
de 20%. Sinalizou-se então a possibilidade 
de concessão de um aumento do “teto” em 
um percentual semelhante e, como contra-
prestação, a tramitação da PEC do ATS seria 
sustada ou até mesmo rejeitada. 

Hoje, a Câmara dos Deputados anali-
sa o Projeto de Lei 7918/14, do Ministério 
Público da União, que fixa o subsídio men-
sal do procurador-geral da República a par-
tir do exercício financeiro de 2015. O novo 
subsídio proposto é resultante da aplicação 
do percentual de 16,11%, ín-
dice calculado a partir da re-
posição das perdas da infla-
ção de 2009 a 2013 somadas 
à projeção do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) para 2014. 
Nas palavras do procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, “a recomposição pre-
tendida encontra respaldo na Constituição, 
que assegura periódica adequação do sub-
sídio à realidade econômica do País”. Estes 
16,11%, então, seriam acrescidos aos 5% já 
previstos anteriormente, gerando um índi-
ce próximo a 22%. 

A questão que emerge da presente dis-
cussão é a seguinte: o aumento do teto (sub-
sídio) pode ser contraposto ao ATS? É evi-
dente que não. O aumento do teto limitador 
exerce seus efeitos sobre toda a classe pú-
blica, federal, estadual e municipal, atingin-
do a todas as carreiras e todos os servidores 
indiscriminadamente. A grandeza entre am-
bos é incomparável. O ATS, ao contrário, é 
muito mais restrito e aplicável apenas sele-

‘A questão que 
 emerge é a seguinte: 

o aumento do teto 
(subsídio) pode ser 

contraposto ao ATS? 
É evidente que não’

tivamente, já que despido do caráter de ge-
neralidade do aumento geral.

Apenas para refletir, cumpre lembrar 
que este aumento de 22% corresponderia em 
grandeza a um aumento de 5% anual pelo 
restante do mandato da próxima Presidên-
cia, resultando em uma soma até inferior 
à variação anual. Uma vez outorgado o au-
mento, nada obstará que os aumentos sub-
sequentes sejam mitigados em razão da par-
cela adiantada. Por outro lado, o ATS foge a 
este controle, uma vez que os membros do 
MP e da Magistratura receberiam o benefí-
cio automaticamente, sem necessidade de 
previsão legislativa anual ou aquiescência 

do executivo.
O que não se admite é 

que estes dois tipos de alte-
ração na remuneração se-
jam colocados como alter-
nativas, posto que dotados 
de naturezas e efeitos dis-
tintos. Não nos escapa, igual-
mente, que nas proximida-
des de uma disputa política 

o aumento geral tenha repercussões muito 
maiores, abrangendo todo o funcionalismo. 
Nesse sentido, a eventual aprovação do ATS 
não teria o condão de interferir na decisão 
sobre o tal aumento geral, posto que este 
último seria pago de qualquer forma e de 
modo independente.

A APMP busca todos os resultados in-
distintamente. Isto é, lutamos pelo aumen-
to do “teto” e pela implantação do ATS, com 
igual intensidade. Até porque é cristalina a 
conclusão no sentido de que um não poderá 
servir como compensação do outro.

(Colaboraram Fabiola Moran Faloppa e Pedro Eduardo de 
Camargo Elias)


