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Editorial
Caros colegas
Estamos dando início a este novo espaço de comunicação interna, dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, com o objetivo de
trocarmos informações de trabalho que possam facilitar nosso dia a
dia desenvolvermos e trocarmos teses criminais interessantes, em
casos concretos.
Há muitos colegas brilhantes e experientes entre nós. Juntos,
podemos tentar reverter teses jurídicas pro reu, tão comuns nos Tribunais, em especial no STJ.
De outro lado, não é raro que muitos eventos que acontecem
dentro deste Fórum são muitas vezes desconhecidos por nós. Apenas
depois do evento é que ouvimos dizer o que ocorreu, em especial
dentre as diversas Promotorias existentes.
A ideia, pois, é criarmos um espaço de troca de informações
entre todos nós, envolvendo os colegas das Promotorias Criminais,
do Júri, Execuções, Jecrim, da Violência Doméstica, das Audiências
de Custódia, dos Procuradores Criminais que trabalham neste prédio,
enfim, de todo o Ministério Público.
O espaço é democrático e aberto a todos.
Por fim, pensamos que será também interessante mantermos
um espaço de CLASSIFICADOS, se houver interesse dos colegas.
A APMP disponibilizará os meios necessários para a confecção
do informativo, com periodicidade mensal.
Todas as notícias e assuntos de interesse podem ser encaminhados para o e-mail informativobf@apmp.com.br

Fotos: Rodrigo Alencar/APMP

Aguardamos a participação de todos!

Lúcia Nunes Bromerchenkel
Promotora de Justiça Criminal
2ª Promotoria - BF

Silvia Reiko Kawamoto
Promotora de Justiça Criminal
4ª Promotoria - BF

Alexandra Milaré Toledo Santos
Promotora de Justiça Criminal
5ª Promotoria - BF

Apoio: Associação Paulista do Ministério Público
Coordenação editorial: Alexandra Milaré Toledo Santos, Lúcia Nunes Bromerchenkel e Silvia Reiko Kawamoto, Assessoria de
Imprensa: Dora Estevam, Marcos Palhares e Paula Dutra, Departamento de Publicações: André Luiz Souza, Cassio Pereira da
Silva, Marcelo Soares e Rodrigo Vicente de Oliveira.
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o Promotor de Justiça Criminal e a
proteção ao réu colaborador

S

abemos que a criminalidade organizada apresenta extremada preocupação com a rastreabilidade de seus
atos, vulnera, preferencialmente,
bens jurídicos difusos e, não raras vezes, ignora as fronteiras
dos países e a soberania dos
povos. Assim, a condenação dos
envolvidos, diante de tal cenário de sofisticação, requer,
invariavelmente, que alguém de dentro da organização
se disponha a oferecer seu contributo. Surge aí, pois, a
figura do réu colaborador.
O êxito da operação “Lava-Jato” no desbaratamento da corrupção é o mais notável
exemplo de que será cada vez mais frequente na
rotina forense a utilização do instituto da colaboração premiada (Lei 12.850/13), também conhecida como delação premiada. A Promotoria de
Justiça Criminal deve estar atenta a essa nova
realidade. E, como o réu colaborador passa a suportar inevitável risco de morte, o Estado tem o
dever de protegê-lo, estando ele em liberdade
ou até mesmo preso. Tal proteção, no entanto,
não será simples.
É que o réu colaborador sabe que desafiou
a organização da qual foi membro e que, por isso,
corre exacerbado risco de morte. Vive também a
angústia de aguardar por uma redução de pena
ou pela concessão do perdão judicial. Manteve,
até então, fortes laços com atividades criminosas, com a possibilidade de que remanesça algum tipo de envolvimento. E, por fim, talvez seja

pessoa acostumada a viver com razoável comodidade, haja vista o dinheiro fácil que a prática de
alguns crimes proporciona. É pessoa, portanto,
com perfil diverso daquelas que vinham sendo
habitualmente abrigadas pelos programas de
proteção.
O Ministério Público, como titular da ação
penal pública e, portanto, protagonista da inclusão do réu colaborador solto no programa de
proteção (aqui em São Paulo, o PROVITA/SP, estruturado na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania), é a Instituição, por natureza, mais apta
a auxiliar os executores da proteção a cumprir
seu encargo.
De tal sorte, ao municiar a equipe de proteção de informações, deve fazê-lo de forma
detalhada, explicando qual o crime sob investigação, no que consistiu a colaboração do indivíduo
em vias de ser protegido, qual a vertente criminosa da organização que ele ajudou a desarticular, o nível de sua periculosidade e em qual local
ela predominantemente agia. Deve, ainda, esclarecer qual o andamento do inquérito policial ou
do procedimento investigatório criminal, ou em
que fase se encontra o processo.
Enfim, trata-se de um novo modelo de
atuação criminal, resultado das exigências que
nos são impostas pelo enfrentamento eficaz à
criminalidade organizada.
Tomás Busnardo Ramadan
13º Promotor de Justiça do
I Tribunal do Júri da Capital

PARTICIPE

Todas as notícias e assuntos
de interesse podem ser
encaminhados para o e-mail:
informativobf@apmp.com.br
Informativo BF
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PL - Instituto da Prescrição

C
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aros colegas, este Projeto de Lei foi criado por diversos colegas da Promotoria Criminal da Barra
Funda, com apoio e assinatura de cerca de 100 colegas. Encaminhado ao Deputado Carlos Sampaio,
ele prontamente acolheu e apresentou este PL, que está anexado ao PL 2862/2004, já aprovado
pela Comissão de Constituição e Justiça e pronto para ir a Plenário. Estamos acompanhando....

PROJETO DE LEI Nº , DE 2015
(do Sr. Carlos Sampaio)
Altera o Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940,
revogando a redução do
prazo prescricional
da pretensão unitiva em
razão da idade do autor do crime,
e altera o termo inicial da contagem
do prazo prescricional.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os artigos 112 e 117 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 112. ...................................................
I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para ambas as partes, ou a que
revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.
II – ......................................................... (NR)”
“Art. 117.....................................................
...................................................................
IV – pela publicação da sentença ou acórdão
de qualquer natureza;
.......................................................... (NR)”
Art. 2º Fica revogado o art. 115 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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JUSTIFICATIVA
As alterações propostas visam a combater
os expedientes processuais meramente protelatórios utilizados para evitar a punibilidade de
réus mesmo quando há evidências irrefutáveis
da autoria criminosa.
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Como se sabe, a configuração legal do instituto da prescrição tem se prestado a esse tipo
de manipulação, resultando na impunidade ainda quando todas as provas apontam para a condenação do réu.
Essa configuração legal da prescrição apresenta duas fragilidades principais: 1) a redução
do prazo prescricional da pretensão punitiva para
menores de 21 (vinte e um) e para maiores de 70
(setenta) anos (art. 115, do CP); e 2) a fixação do
termo inicial da contagem do prazo prescricional
(art. 112, I, do CP).
Quanto à supressão do art. 115, do CP, é
de se registrar que o benefício nele consagrado é
absolutamente injustificado, já que o Código Civil reduziu a maioridade civil de 21 para 18 anos
(art. 5º, da Lei 10.406, de 2002).
Além disso, a manutenção desse dispositivo tem resultado na impossibilidade prática de
se punir praticamente qualquer crime com pena
mínima inferior a 1 (um) ano quando praticados por menores de 21 (vinte e um) anos, pois
a redução pela metade faz com que a sentença tenha que ser proferida em dois anos, o que
muitas vezes não ocorre. Dele também resulta a
Informativo BF

impunidade de muitos maiores de 70 (setenta)
anos que cometeram crimes antes de completarem essa idade, mas que conseguiram, através
da manipulação processual de recursos protelatórios, empurrar o processo até completarem os
70 anos, obtendo, então, em virtude do art. 115,
uma anistia prática proporcionada pela prescrição acelerada.
Em razão disso, propomos a revogação
dessa norma, que tem servido à impunidade, por
meio da supressão do art. 115, do CP.
Quanto à alteração do inciso I, do art. 112,
do CP, ela visa a corrigir uma distorção que ameaça o exercício legítimo do poder sancionatório
do Estado. Hoje, um dos termos iniciais da contagem da prescrição é o “dia em que transita em
julgado a sentença condenatória para a acusação”, o que significa que a prescrição começará a
contar quando a acusação já não tiver mais direitos a recurso, o que muitas vezes ocorre quando
a acusação (o Ministério Público, na maioria dos
casos) se dá por satisfeita com a decisão judicial.
Em muitos casos, a acusação se dá por satisfeita com uma condenação por entendê-la justa, ainda que, em muitos casos ela seja inferior
ao que foi pedido na denúncia.
Ocorre que, apesar disso, a defesa continua recorrendo, muitas vezes, apenas para protelar o processo, ao mesmo tempo em que já
está se beneficiando do curso da contagem do
prazo prescricional. Ou seja, o abuso no exercício
do direito, de outra forma, legítimo, a recursos
nunca deixa de ser um bom negócio, por menos

meritório que seja o recurso. Prolonga-se o processo sem que se tenha que correr o risco do
adiamento da contagem do prazo prescricional.
Essa distorção precisa ser corrigida. Por isso,
propomos a alteração no art. 112, I, para que a
prescrição apenas comece a correr quando a sentença transitar em julgado para ambas as partes.
Finalmente, quanto à alteração proposta
para o art. 117, IV, do CP, trata-se apenas da clarificação do sentido da regra já existente, a qual,
por deficiências na redação, tem se prestado a
interpretações duvidosas, pois alguns operadores do direito têm entendido que o acórdão
confirmatório da sentença não teria o condão de
interromper a prescrição, o que é um erro, pois
está claro que a ideia do legislador, inclusive bem
lançada na exposição de motivos da lei, era a de
considerar o acórdão confirmatório da sentença
penal condenatória também uma causa de interrupção de prescrição.
Com a redação aqui proposta para o inciso IV, do art. 117, do CP, pretendemos superar
essas interpretações duvidosas, fixando, de uma
vez por todas, o sentido do dispositivo.
Ante o exposto, contamos com a detida consideração das proposições aqui lançadas por nossos
pares, bem como com seu apoio à sua aprovação.

Sala das Sessões, 07 de abril de 2015.
Deputado CARLOS SAMPAIO
PSDB/SP

Tramitação em Brasília
Em Brasília, no dia 27/05/2015, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior,
foram recebidos também pelo deputado federal
Carlos Sampaio (PSDB). Em 26/03, a entidade
de classe entregou ao parlamentar documento
de autoria da promotora de Justiça Lúcia Nunes
Bromerchenkel, assinado por 93 promotores
que atuam no Fórum da Barra Funda, versando
Informativo BF

especificamente sobre o Instituto de Prescrição.
A proposta foi apresentada por Sampaio na Câmara Federal em 07/04, como Projeto de Lei
1043/15, e recebeu Regime de Urgência. Carlos
Sampaio informou ainda a Felipe Locke Cavalcanti e Paulo Penteado Teixeira Junior que, em
10/04, o projeto foi apensado ao PL 2862/04
por vinculação temática, já que ambos tratam
do tema prescrição.
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PL - Auxílio Vítima

Por Fernando Henrique de Moraes Araújo - 44º PJ Criminal

Na manhã de 18/05/15, no Fórum Criminal
da Barra Funda, houve a realização do Seminário
“O Ministério Público e a defesa das vítimas de
violência”, que contou com a presença ilustre da
Deputada Federal Mara Gabrilli.
Na ocasião, as colegas Valéria Scarance, Silvinha Chakian e Fernanda Gomez Damico abordaram o tema “O enfrentamento à violência sexual
contra crianças e adolescentes”, relatando suas experiências à frente do GEVID – Núcleo Central de
São Paulo. A mesa foi presidida pela colega Lúcia
Bromerchenkel.
Em seguida, sob a presidência da mesa pelo
colega Tomas Ramadan, a Deputada Federal Mara
Gabrilli palestrou sobre o tema “A proteção da vitima de violência criminal na legislação vigente –visões política e jurídica”.
Ainda sobre o referido tema, os colegas José
Reinaldo Carneiro e Tiago Dutra Fonseca explanaram sobre a atuação do Ministério Público em defesa das vítimas e a necessidade de voltarmos os
olhos para suas devidas proteções.

Da esquerda para a direita, Fernando Henrique de Moraes Araújo,
José Reinaldo Guimarães Carneiro, Tomás Busnardo Ramadan, Marcus
Vinicius Monteiro dos Santos, Pedro de Jesus Juliotti
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Fotos: Rodrigo Alencar/APMP

Grupo de promotores de Justiça realiza Seminário no Auditório das Promotorias Criminais da
Barra Funda sobre “Defesa das vítimas de violência” e entrega anteprojeto de lei à Deputada
Federal Mara Gabrilli, para regulamentação do artigo 245, da Constituição Federal e criação do
“auxílio-vítima”.

Da esquerda para a direita, Fernanda Gómez Damico, Valeria Diez
Scarance Fernandes, Lúcia N. Bromerchenckel, Silvia Chaves Chakian
de Toledo Santos e Pedro de Jesus Juliotti

O colega Fernando Henrique Araujo abordou pontos específicos do Anteprojeto de Lei Federal, que regulamenta o artigo 245 da CF, criando
o “auxílio vítima”.
O evento se encerrou com a entrega do aludido Anteprojeto de Lei Federal à Deputada Federal Mara Gabrilli pelo colega Luciano Coutinho.
É o Ministério Público atuando em prol da
sociedade, das vítimas, de sua ratio essendi institucional.
Foram autores do anteprojeto os promotores de Justiça Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, Fernando Henrique de Moraes Araújo,
Tomás Busnardo Ramadan, Rafael Abujamra,
Aluisio Antonio Maciel Neto, Tiago Dutra Fonseca, José Reinaldo Guimarães Carneiro, Cássio Roberto Conserino, Marcus Vinicius Monteiro dos
Santos, Luis Cláudio Davansso, Tiago de Toledo
Rodrigues.
O Anteprojeto recebido pela Deputada
Federal Mara Gabrilli foi integralmente acolhido e já apresentado na Câmara dos Deputados,
convertido no PL n. 1692/15.
Informativo BF

Agenda
AgeNDA
HAPPY HOUR
SeTeMBRo 16/09
Nesta data, as
promotoras Lúcia
Bromerchenkel,
Silvia Reiko e
Alexandra Milaré,
recebem os
colegas promotores
de Justiça para a
apresentação do
Informativo BF.
SAVe THe DATe
Happy hour
21/10
18/11
16/12
Informativo BF

Anúncios
Espaço
reservado para
os colegas.
Colaborem
enviando
anúncios até
o dia 15 de
cada mês
para que seja
publicado na
edição vigente
através do
e-mail:
informativobf@
apmp.com.br
Com o título ANÚNCIO
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Seminário Jurídico
de Grupos de Estudos 2015
Casa Grande - Guarujá

Dezembro de 2015
CATEGORIA: PREMIUM
Valor por pessoa acomodação Triplo
Valor por pessoa acomodação Duplo
Valor por pessoa acomodação Single
CATEGORIA: FAMÍLIA
Valor por acomodação

VALORES POR PESSOA
(04 Noites)
(07 Noites)
R$ 1.298,00
R$ 2.298,00
R$ 1.498,00
R$ 2.498,00
R$ 2.198,00
R$ 3.898,00

(04 Noites)
R$ 5.298,00

(07 Noites)
R$ 8.898,00

FORMAS DE PAGAMENTOS: 08 parcelas no cheque ou cartão de crédito.

INSCRIÇÕES
Depto de eventos, pelo telefone (11) 3188-6464
- opção 5 ou e-mail: eventos@apmp.com.br

