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ASSOciAÇÃO PeRde 
WASHinGTOn BARRA

Às vésperas de fecharmos a presente 
edição da APMP Revista, recebemos a lamen-
tável notícia do falecimento do colega Wa-
shington Epaminondas Medeiros Barra, pro-
curador de Justiça que exerceu a Presidência 
de nossa entidade de classe por mais tempo. 
nós, da diretoria da APMP, os associados, os 
funcionários e todos os membros do Ministé-
rio Público sabemos o quanto foi feito e con-
solidado nessas administrações.

com Washington Barra, a APMP cresceu 
e ganhou corpo. Foi iniciativa sua a aquisição 
da nova Sede Social, no Largo São Francisco, 
que abriga nosso auditório e um dos restau-
rantes. também foram adquiridas a Sede de 
Presidente Prudente e a Sede Litorânea, uma 
das mais frequentadas. na Sede Campestre, 
foram construídos os chalés e reformado 
completamente o restaurante local. A própria 
APMP Revista, que agora o homenageia, foi 
criada em sua segunda gestão.

também contamos, nesses anos, com a 
combatividade de Washington Barra no cam-
po institucional, sempre implacável na luta 
pela nomeação do candidato mais votado 
ao cargo de procurador-geral de Justiça. na 
APMP, criou o Conselho de Administração nas 
Regiões e empunhou a bandeira da elegibili-
dade de promotor à procurdor-geral de Jus-
tiça. Por isso, nós, da atual da diretoria, con-
sideramos um privilégio o apoio que tivemos 
de Washington Barra em nossa campanha vi-
toriosa para reeleição à APMP.

Fica o exemplo de um grande gestor e 
defensor dos membros do Ministério Público. 
E nosso profundo respeito e reconhecimento.
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MP nOS AnOS de cHUMBO

“Após ler a reportagem de capa da edição nº 
58 da APMP Revista (‘O Ministério Público e os anos 
de chumbo’), vejo-me na obrigação moral de para-
benizar a APMP e os colaboradores Paula Dutra e 
Marcos Palhares por essa publicação sensacional. 

HOMEnAGEnS - A edição de 2015 do concurso “Me-
lhor Arrazoado Forense” da APMP presta homena-
gens a três associados recém-falecidos. O prêmio 
para o a Série Cível leva o nome de Lauro Indursky 
(foto), que foi um dos entrevistados da matéria de 
capa da APMP Revista nº 58. Já o prêmio da Série 
Interesses Difusos e Coletivos tem o nome de Sil-
vio Barros de Almeida, e o da série criminal, Wiliam 
Wanderley Jorge. A premiação ocorrerá em evento 
no Guarujá (SP), no dia próximo dia 12 de dezembro.
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conhecer a história de lutas do Ministério Público e 
as aflições experimentadas pelos seus membros du-
rante a ditadura militar é obrigatório para nós, Pro-
motores de Justiça mais jovens, para que saibamos 
o peso da responsabilidade que é suceder Plínio de 
Arruda sampaio, darcy Paulilo dos Passos, Antonio 
Pacheco Mercier, Luiz Carlos Alves de Souza, Carlos 
Eduardo Barbosa Brizola, Antonio Visconti, Werner 
Rodrigues nogueira, Chopin tavares de Lima, Carlos 
Francisco Bandeira Lins, Francisco Lacerda de Almei-
da, Hélio Pereira Bicudo, entre tantos outros.” – Gus-
tavo Roberto Costa, promotor de Justiça

ReViSTA incORPORAdA AO AceRVO

“Recebemos com muita satisfação a APMP 
Revista nº 58, 2014, pelo qual muito agradecemos. 
O fascículo foi imediatamente incorporado ao acer-
vo e encontra-se disponível para todos os usuários 
de nossa Biblioteca. Reafirmamos o nosso interes-
se em continuar recebendo os próximos fascículos 
publicados.” - Andréa Máximo, auxiliar de bibliote-
ca do Setor de Periódicos do centro Universitário 
Fundação Instituto de Ensino para Osasco (Unifieo)

“Senhor presidente da Associação Paulista do 
Ministério Público, cumprimentando-o, acuso e agra-
deço o recebimento do exemplar nº 58 da APMP Re-
vista. Valho-me do ensejo para renovar minhas ex-
pressões de elevada estima e consideração.” – Pe-
dro elias erthal Sanglard, corregedor-geral do Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro

ASSeSSORiA de iMPRenSA

“Eu acho que uma entidade do porte da APMP 
tem que ter uma Assessoria de Imprensa, não só 
para a produção de conteúdo, mas para o acompa-
nhamento de uma série de coisas que exigem o re-
gistro e a intervenção da Associação.” – Marco Vi-
nicio Petrelluzzi, procurador de Justiça aposentado

“vocês, da Assessoria de imprensa da APMP, 
estão de parabéns. Porque isso dá uma transparên-

deSTAQUe - norma Angélica Reis cardoso ca-
valcanti, presidente da Associação nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp), com a 
edição nº 58 da APMP Revista, que contém en-
trevista com a dirigente. “A reeleição da diretoria 
da APMP é a consolidação de Felipe Locke Caval-
canti como líder. Fez uma excelente gestão e inicia 
o segundo mandato na entidade de classe mos-
trando que veio com firmeza no sentido de lutar 
pelas garantias do Ministério Público e de seus 
membros no Estado de São Paulo”, afirmou norma  
Cavalcanti, durante a solenidade de posse da di-
retoria da APMP no teatro Municipal de São Pau-
lo para o biênio 2015-2016, no dia 13 de março.

Fo
to

: D
or

a 
Es

te
va

m
/A

PM
P 

cia, dá uma abertura muito grande para as pesso-
as elogiarem, criticarem e conhecerem o trabalho 
da entidade de classe.” – Paulo Sérgio de Oliveira e 
costa, membro do conselho Superior do Ministé-
rio Público (CSMP)
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Pedro Camargo Elias (suplente do Conselho Fiscal), Cyrdêmia Botto (di-
retora de Aposentados), Fabiola Faloppa (diretora de Patrimônio), Felipe 
Locke, Tiago Rodrigues (2º secretário) e Celeste dos Santos (APMP Mulher)

Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da ANPT, e Marcio Christino

Fabíola Sucasas Negrão Covas (do Departamento APMP Mulher), Pau-
lo Penteado Teixeira Junior (1º secretário), Fabiola Moran Faloppa (di-
retora de Patrimônio) e Fabiana Dal’Mas Rocha Paes (APMP Mulher)

POSSE SOLENE DA APMP - Na noite de 13/03, a di-
retoria da APMP, reeleita para a gestão do biênio 
2015-2016, recebeu convidados para sua cerimônia 
de posse solene no Teatro Municipal de São Paulo. 
O evento contou com a presença de mais de 500 
pessoas. Na programação, coquetel ao som de violi-
no, na recepção, e Adágio Coral e Orquestra, no pal-
co principal. Compareceram à solenidade Celso Au-
gusto Matuck Feres Junior, procurador-geral do Mi-
nistério Público de Contas do Estado de São Paulo; 
Robinson Sakiyama Barreirinhas, secretário munici-
pal dos Negócios Jurídicos, representando Fernan-
do Haddad, prefeito de São Paulo; os deputados es-
taduais Fernando Capez e Marcos Roberto Damasio 
da Silva; Norma Angélica Reis Cavalcanti, presiden-
te da Associação Nacional dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp); Nedens Ulisses Freire Vieira, 
presidente da Associação Mineira do Ministério Pú-
blico (Ammp); Francisco Zanicotti, presidente da As-
sociação Paranaense do Ministério Público (APMP); 
Giovani Rataccaso, presidente da Associação Nacio-
nal do Ministério Público Militar (Anmpm); José Au-
gusto Cutrim Gomes, presidente da Associação do 
Ministério Público do Maranhão (Ampem); Luciano 
César Casaroti, presidente da Associação Tocanti-
nense do Ministério Público (ATMP); e Terezinha de 
Jesus Motta, representando o presidente da Asso-
ciação Goiana do Ministério Público (AGMP), Bene-
dito Torres Neto; Carlos Eduardo de Azevedo Lima, 
presidente da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT); Jayme Martins de Oliveira 
Neto, presidente da Associação Paulista de Magis-
trados (Apamagis); Jacksohn Grossman, diretor se-
cretário do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), 
representando o presidente Técio Lins e Silva; a ad-
vogada Daniela Maroccolo Arcuri, representando 
Luciana Christina Guimarães Lóssio, ministra do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE); Paulo Cesar Neves Ju-
nior, presidente da Associação dos Juízes Federais de 
São Paulo e Mato Grosso do Sul (Ajufesp); e Alexan-
dre José Barros Leal Saraiva, representando Marcelo 
Weitzel Rabello de Souza, procurador-geral do Mi-
nistério Público Militar. Também marcaram presen-
ça Paulo Afonso Garrido de Paula, corregedor-geral 
do Ministério Público de São Paulo; Paulo Sérgio de 
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Deputado Fernando Capez, presidente da Alesp, e Cyrdêmia da Gama Botto

Felipe Locke Cavalcanti, Norma Cavalcanti (presidente da Conamp), José 
Cutrim Gomes (presidente da Ampem), Giovani Rataccaso (presidente 
da Anmpm), Marcelo Rovere (1º tesoureiro da APMP) e Marcio Christino

Eloisa de Souza Arruda, ex-secretária do Estado da Justiça e da Defesa 
da Cidadania, Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, e Silvio Hi-
roshi Oyama, juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo

Oliveira e Costa, representando Motauri Ciochetti 
de Souza, secretário do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP); os conselheiros do CSMP 
José Oswaldo Molineiro e Pedro de Jesus Juliotti; Luiz 
Henrique Cardoso Dal Poz, representando o procura-
dor-geral de Justiça de São Paulo, Márcio Fernando 
Elias Rosa; Silvio Hiroshi Oyama, juiz do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São Paulo, representan-
do o presidente Paulo Adib Casseb; Roberto Livianu, 
presidente do Movimento do Ministério Público De-
mocrático (MPD); Antonio Ruiz Filho, representando 
Marcos da Costa, presidente da Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo; Anto-
nio Arnosti, diretor financeiro da Associação dos Fun-
cionários Públicos do Estado de São Paulo (Afpesp), 
representando o presidente Antônio Carlos Duarte 
Moreira; Eloísa de Souza Arruda, ex-secretária esta-
dual da Justiça e Defesa da Cidadania; João Francis-
co Moreira Viegas, desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP); José Lunar-
delli, desembargador do Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 3ª Região; Luiz Otávio Cavalcanti de Araú-
jo, representando a Corregedoria-Geral da Polícia Ci-
vil; George Henrique Melão Monteiro, presidente do 
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo (Sindpesp); Sandra Akemi Shimada Kishi, pro-
curadora regional da República; Maria José Sawaya 
de Castro, procuradora regional do Trabalho; Rafa-
el Neubern Demarchi Costa, procurador do Ministé-
rio Público de Contas do Estado de São Paulo; Udine 
Verardi, representando o deputado estadual Anto-
nio Salim Curiati; o ex-deputado federal José Eduar-
do Ferreira Nelo; Carlos Roberto Barreto, procura-
dor de Justiça aposentado e secretário municipal da 
Segurança Urbana; Ney Soares de Araújo e Vera Ca-
valcanti Araújo, professores eméritos da Universida-
de de São Paulo (USP); Rodney Garcia Rocha, diretor 
da Faculdade de Odontologia da USP; José Vicente, 
reitor da Universidade Zumbi dos Palmares; Antonio 
Carlos de Toledo Negrão, diretor jurídico da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban); Daniel Anem-
berg, diretor presidente do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran); Ronaldo Andre, cônsul de Mo-
çambique; e Karina Lajusticia, assessora executiva de 
Relações Institucionais da Rede Record, entre outros.
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POSSE DO PROCURADOR DO MPC - O novo procu-
rador-geral do Ministério Público de Contas (MPC) do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), 
Rafael Neubern Demarchi Costa, tomou posse em 
01/04. A cerimônia formal ocorreu no prédio do Tri-
bunal. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
representou o Ministério Público de São Paulo na so-
lenidade. Na foto, aparece ao lado da presidente do 
Tcesp, Cristiana de Castro Moraes, e do novo procu-
rador-geral do MPC, Rafael Neubern Demarchi Costa.

POSSE DO OUVIDOR - Roberto Fleury de Souza Ber-
tagni tomou posse como ouvidor do Ministério Público 
de São Paulo em 29/04. Na foto à esquerda, aparece 
ao lado da diretora de Relações Públicas e Eventos da 
APMP, Paula Castanheira Lamenza, em coquetel ofe-
recido a ele pela entidade de classe. O presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, compôs a mesa da ce-
rimônia, a qual também compareceram o 1º secretá-
rio, Paulo Penteado Teixeira Junior, e a diretora do De-
partamentos de Patrimônio, Fabiola Moran Faloppa.

POSSE DO CORREGEDOR E VICE-CORREGEDORA - To-
maram posse oficialmente em 07/01 o novo corregedor-
geral de Justiça, Paulo Afonso Garrido de Paula, e a vice-
corregedora, Tereza Cristina Kartuchi Maldonado Exner. 
Na foto, ambos aparecem ao lado do presidente da APMP, 
Felipe Locke Cavalcanti, e do 1º secretário, Paulo Pentea-
do Teixeira Junior. Na solenidade no Órgão Especial, repre-
sentaram também a APMP o 1º vice-presidente, Marcio 
Sérgio Christino, e a diretora do Departamento de Rela-
ções Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza.

INDICAÇÃO AO CNJ – Em junho, Arnaldo Hossepian 
Salles Lima Júnior foi indicado pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na vaga 
destinada ao Ministério Público. No dia 15/07, o pro-
curador de Justiça foi aprovado no Senado, por 57 vo-
tos a 2, e seguiu para nomeação da presidente Dilma 
Rousseff. Até então, o único representante paulista 
nos conselhos nacionais havia sido o atual presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, que cumpriu dois 
mandatos no Conselho Nacional, entre 2007 e 2011.
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REUNIÃO EM FORTALEZA - A Co-
namp realizou, no dia 04/03, reu-
nião em Fortaleza (CE). A APMP foi 
representada por seu presidente, 
Felipe Locke Cavalcanti, que par-
ticipou também da abertura do 6º 
Congresso Regional do Ministério 
Público - Nordeste. Na foto, o diri-
gente da entidade paulista aparece  
na reunião da Conamp ao lado da 
presidente da Associação do Mi-
nistério Público de Rondônia (Am-
pro), Flávia Barbosa Shimizu Mazzi-
ni, e da presidente da Associação 
do Ministério Público de Alagoas 
(Ampal), Adilza Inácio de Freitas.

REUNIÃO EM RIO BRANCO - Em 
23/04, o presidente da APMP, Feli-
pe Locke Cavalcanti, participou de 
reunião da Conamp em Rio Branco 
(AC). Na ocasião, ocorreu a entre-
ga da Medalha de Ordem ao Mé-
rito do Ministério Público do Esta-
do do Acre (foto) à presidente da 
Conamp, Norma Cavalcanti, ao vi-
ce-presidente da entidade nacio-
nal, Nedens Ulisses Freire Vieira, e 
ao ex-presidente da Conamp e da 
APMP, José Carlos Cosenzo. A sole-
nidade contou com a presença do 
procurador-geral de Justiça do Acre, 
Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

REUNIÃO EM SÃO LUÍS - O governa-
dor do  Estado do Maranhão, Flávio 
Dino (PC do B), reuniu-se em 11/06 
com 17 representantes de associa-
ções do Ministério Público, incluin-
do o presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti. A visita ocorreu por 
ocasião de reunião da Conamp na 
capital maranhense. Flávio Dino é 
ex-juiz federal, ex-presidente da 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe) e ex-secretário-geral 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) em sua 1ª composição. Felipe 
Locke Cavalcanti integrou a 2ª e a 
3ª composições daquele colegiado.

ATO EM UBERLÂNDIA - A diretoria da APMP compa-
receu em 27/02 a um ato público na cidade de Uber-
lândia (MG), em repúdio ao atentado à bala sofrido 
pelo promotor de Justiça mineiro Marcus Vinícius Ri-
beiro Cunha e em defesa da atuação dos membros 
do Ministério Público. O evento contou com as pre-
senças do procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot Monteiro de Barros, da presidente da Asso-
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ciação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, 
e do 1º vice-presidente da Conamp e presidente da 
Associação Mineira do Ministério Público (AMMP), 
Nedens Ulisses Freire Vieira, entre outras autorida-
des. Na foto, na Promotoria de Uberlândia, a par-
tir da esquerda: o 2º vice-presidente da APMP, Ga-
briel Bittencourt Perez, o diretor geral da Fundação 
Escola Superior do Ministério Público de Minas Ge-
rais, Antônio Sérgio Tonet, o presidente da Associa-
ção Goiana do Ministério Público (AGMP), Benedito 
Torres Neto, o presidente da Associação do Ministé-
rio Público do Estado do Maranhão (Ampem), José 
Augusto Cutrim Gomes, o promotor vítima do aten-
tado, Marcus Vinícius Ribeiro Cunha, o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, a procuradora de 
Justiça de Minas Gerais, Gisela Potério Santos Sal-
danha, e o 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere.
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DIÁLOGO INSTITUCIONAL - O pre-
sidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, e o 1º secretário, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, esti-
veram em Brasília em 27/05 para 
consolidar o diálogo institucional 
no Congresso. Na Câmara Fede-
ral, foram recebidos pelo deputado 
Edson Moreira (PTN), ocasião em 
que o parlamentar presidia o Ple-
nário daquela Casa. Durante o en-
contro, Edson Moreira sugeriu aos 
diretores da APMP que a entidade 
proponha, através de interlocução 
e participação da classe, antepro-
jetos de Lei que versem, principal-
mente, sobre Segurança Pública. O 
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deputado se colocou à disposição 
para apresentá-los à Frente Parla-
mentar de Segurança Pública, que 
integra, e encaminhá-los no Con-
gresso Nacional. Edson Moreira é 
delegado e irmão do procurador de 
Justiça e vice-secretário executivo 
da Procuradoria de Interesses Di-
fusos do Ministério Público do Es-

tado de São Paulo (MPSP), Edgard 
Moreira da Silva. Também partici-
param do encontro os deputados 
federais João Paulo Papa (PSDB) e 
Julio Lopes (PP). Comprovando a 
intenção de estreitar diálogo com 
parlamentares de todos os parti-
dos, os diretores da APMP visita-
ram também o deputado federal 

Antonio Goulart (PSD). Em segui-
da, Felipe Locke Cavalcanti e Pau-
lo Penteado Teixeira Junior foram 
convidados a participar de reunião 
da bancada daquele partido na Câ-
mara Federal. O encontro debateu, 
entre outros temas, assuntos ins-
titucionais relativos ao Ministério 
Público. Ainda em 27/05, o presi-
dente da APMP participou da mesa 
de lançamento da Frente Parlamen-
tar Contra o Abuso e a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, 
a convite do deputado federal Ro-
berto Alves (PRB), que também in-
tegrou a mesa, ao lado dos cole-
gas parlamentares Alan Rick (PRB), 
Hiran Gonçalves (PMN) e Tia Eron 
(PRB), da deputada distrital Sandra 
Faraj (PSD) e do presidente nacio-
nal do PRB, Marcos Pereira. O 1º 
secretário da APMP, Paulo Pentea-
do Teixeira Junior, também acom-
panhou o evento, que reuniu re-

Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, presidente da en-
tidade de classe paulista, em visita ao gabinete do deputado  federal Carlos Sampaio, em Brasília

O deputado Edson Moreira, que presidia o Plenário da Câmara, sugeriu ao presidente da APMP 
que a entidade paulista proponha, em interlocução com a classe, anteprojetos sobre Segurança 
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presentantes da sociedade civil e 
de entidades públicas e privadas. 
Os dirigentes da APMP se compro-
meteram a cooperar com a nova 
Frente Parlamentar, objetivando 
dar suporte e soluções jurídicas 
para a criação de medidas prote-
tivas a crianças e adolescentes em 
situação de risco. A ideia é o envol-
vimento dos membros do Ministé-
rio Público, com reconhecido co-
nhecimento na área, por meio da 
entidade de classe. Roberto Alves 
tinha visitado a diretoria da APMP 
em São Paulo, em 22/05. Ainda em 
Brasília, os diretores da APMP fo-
ram recebidos também pelo deputado federal Car-
los Sampaio (PSDB). Em 26/03, a entidade de classe 
entregou ao parlamentar documento de autoria da 
promotora de Justiça Lucia Nunes Bromerchenkel, as-
sinado por 93 promotores que atuam no Fórum da 
Barra Funda, versando especificamente sobre o Ins-
tituto 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. Car-
los Sampaio informou ainda a Felipe Locke Cavalcan-
ti 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.

Felipe Locke Cavalcanti, em companhia de parlamentares e do presidente do PRB, na mesa de lan-
çamento da Frente Parlamentar Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

No Congresso, o presidente e o 1º secretário da APMP dialogaram com 
diversos deputados federais, entre eles, Julio Lopes e João Paulo Papa

O deputado federal Antonio Goulart recebeu Felipe Locke Cavalcanti e 
Paulo Penteado Teixeira Junior, que foram convidados para reunião do PSD
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POSSE E ELEIÇÃO NA ALESP - Fernando Capez (PSDB), 
procurador de Justiça licenciado, foi o deputado es-
tadual mais votado no Estado de São Paulo nas elei-
ções de 2014 e, no dia 15/03, tomou posse para seu 
terceiro mandato consecutivo. Na mesma data, o par-
lamentar foi eleito o novo presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O presi-
dente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, esteve pre-
sente na cerimônia de posse dos deputados e da elei-
ção da Mesa Diretora da Alesp (foto). Dois dias antes, 
Capez havia prestigiado a posse da diretoria da APMP.

VISITA À DIRETORIA DA APMP - A APMP recebeu, 
em 13/07, visita do deputado estadual Orlando Mo-
rando (PSDB), que estava acompanhado pelo promo-
tor de Justiça Alfredo Coimbra e foi recebido na Sede 
Executiva pelo presidente da entidade de classe, Feli-
pe Locke Cavalcanti, e pelo 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior. Cinco dias antes, a APMP havia 
protocolado ofício na Alesp solicitando a derrubada 
dos vetos do governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao 
Projeto de Lei (PL) 112/2013, sobre custas judiciais.

SOLENIDADE EM MANAUS - O presidente da Asso-
ciação Amazonense do Ministério Público (AAMP), 
Reinaldo Alberto Nery de Lima, tomou posse no dia 
07/04, em solenidade na capital do Estado, Manaus. 
O 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere, compare-
ceu, em companhia da presidente da Conamp, Nor-
ma Cavalcanti, e dos presidentes da Associação do 
Ministério Público do Acre (AMPAC), Admilson Olivei-
ra e Silva, e da Associação do Ministério Público do 
Pará (Ampep), Manoel Victor Serini Murieta e Tavares.

SOLENIDADE EM SALVADOR - A Associação do Mi-
nistério Público da Bahia (Ampeb) empossou no dia 
15/06, em Salvador, sua nova diretoria. A APMP foi 
representada pelo 1º vice-presidente, Marcio Sér-
gio Christino, e pela diretora de Relações Públicas e 
de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, que apare-
cem na foto com a nova presidente da Ampeb, Jani-
na Schuenck Brantes Sacramento. Na ocasião, a pre-
sidente da Conamp, Norma Cavalcanti, recebeu a Me-
dalha de Honra ao Mérito daquela entidade de classe.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: M
ar

co
s P

al
ha

re
s/

AP
M

P

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o/

AA
M

P

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o/

Am
pe

b



13APMP Revista

COLEGAS DE BANCA - A diretora do Departamento 
de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, e o 1º vi-
ce-presidente, Marcio Sérgio Christino, recepciona-
ram em 27/05 o desembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo (TJSP), Thiers Fernandes 
Lobo, nomeado pelo 5º Constitucional, e a procura-
dora de Justiça aposentada Marilisa Germano Borto-
lin. Os colegas relembraram o tempo em integraram a 
Banca Examinadora do Concurso 82 do MPSP. A pro-
curadora Marilisa foi presidenta; a procuradora Cyr-
dêmia foi examinadora de Direito Penal; e o desem-
bargador foi examinador de Difusos e Processo Civil.

DESPEDIDA DA ATIVA - No dia 07/07, às vésperas de 
se aposentar, o promotor de Justiça Orides Boiati vi-
sitou a APMP. O colega, que completou 70 anos oito 
dias depois, foi recebido pelo presidente Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Chris-
tino, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, 
e um dos diretores de Gestão Ambiental, Luís Paulo 
Sirvisnkas. Também estiveram presentes os procura-
dores Natália Fernandes Aliende da Matta, do Órgão 
Especial, Paulo Sérgio Puerta dos Santos e Deborah 
Kelly Affonso, e a assessora secretária da Corregedo-
ria-Geral do MP, Elaine M. C. Tiritan Muller Caravellas. 

REUNIÃO COM APOSENTADOS - A diretoria da APMP 
realizou, em 17/04, reunião com mais de 60 aposen-
tados, quando foi apresentada palestra sobre saúde 
e direitos do idoso pelo médico Marcelo Noronha, a 
fisioterapeuta Tamine Espato e os gestores de saú-
de Andreia Lourenço e Claudio Espato, além de Re-
nata Morais e Vanessa Alvarenga, todos da empresa 
Lincx. Também foram feitos comunicados referentes 
aos benefícios e créditos dos aposentados. Na mesma 
data, o Diário Oficial do Estado publicou a abertura 
de crédito suplementar para o Ministério Público, o 

que levou a APMP a requerer o pagamento imedia-
to de diferenças, inclusive para os aposentados. Re-
presentaram a diretoria da APMP na reunião o presi-
dente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro Marce-
lo Rovere, o 2º secretário Tiago de Toledo Rodrigues, 
os diretores do Departamento de Aposentados Cyr-
dêmia da Gama Botto e Antonio Sérgio Caldas de Ca-
margo Aranha, as diretoras do Departamento de Pre-
vidência, Deborah Pierri e Maria da Glória Villaça Bo-
rin Galvão de Almeida, e um dos assessores especiais 
da Presidência, Herberto Magalhães da Silveira Junior.
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CICLO SOBRE O NOVO CPC - Entre 
os dias 25/05 e 15/06, a APMP rea-
lizou o 1º Ciclo de Palestras sobre 
o Novo Código de Processamento 
Civil (CPC), com apresentações de 
seis especialistas: Antonio Carlos 
Marcato e José Roberto dos San-
tos Bedaque, professores titulares 
de Direito Processual Civil da Facul-
dade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP); Clilton Guimarães 
dos Santos, procurador de Justiça e 
doutor em Processo Civil pela Uni-
versidade de São Paulo (USP); Hugo 
Nigro Mazzilli, procurador de Jus-
tiça aposentado, professor de Di-
reito e consultor jurídico; Antonio 
Carlos Matteis de Arruda Júnior, 
doutor em Direito Processual Civil 
pela Pontifícia Universidade Católi-
ca de Campinas (PUC-SP); e Debo-
rah Pierri, procuradora de Justiça, 
mestre e doutora em Processo Ci-
vil pela PUC-SP e uma das diretoras 
do Departamento de Previdência 
da APMP. Além das centenas de 
participantes que compareceram 
às palestras, na Sede Social, outros 
milhares acompanharam as trans-

Maria da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida, Celeste Leite dos Santos, Marcio Sérgio Christino, o 
palestrante José Roberto dos Santos Bedaque, Ana Lúcia Menezes Vieira, Paula Castanheira Lamen-
za e a advogada Fabiana Mendes da Silva, na segunda apresentação do 1º Ciclo sobre o Novo CPC

Palestrante Antonio Carlos Matteis de Arruda Júnior, durante a quinta apresentação na Sede Social

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e Celeste Leite dos Santos, uma das diretoras da 
APMP Mulher e integrante da Comissão Organizadora do evento, entregam placa e diploma ao 
palestrante Hugo Nigro Mazzilli, procurador de Justiça aposentado, professor e consultor jurídico Auditório Francismar Lamenza, no Largo São Francisco, recebeu grande público nas palestras organizadas pela entidade de classe
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missões online no site da APMP, 
onde os vídeos das apresentações 
estão disponíveis para os associa-
dos, em área restrita. A comissão 
organizadora do 1º Ciclo sobre o 
Novo CPC foi composta por Mar-
cio Sérgio Christino, 1º vice-presi-
dente da APMP e secretário-exe-
cutivo da Procuradoria de Justiça 
Criminal do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP); Ana 
Lúcia Menezes Vieira, vice-secretá-
ria da Procuradoria Criminal; Paula 
Castanheira Lamenza, diretora do 
Departamento de Relações Públi-
cas e de Eventos da APMP; Ma-
ria da Glória Villaça Borin Galvão 
de Almeida, uma das diretoras do 
Departamento de Previdência da 
APMP; Luís Paulo Sirvinskas, um 
dos diretores do Departamento de 
Gestão Ambiental; e Celeste Leite 
dos Santos, uma das diretoras do 
Departamento APMP Mulher. Com-
pareceram também às apresenta-
ções o presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, e 
o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.

Marcelo Rovere, 1º tesoureiro da entidade de classe, Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário, Pau-
la Castanheira Lamenza, diretora de Relações Públicas e Eventos, Antonio Carlos Marcato, presiden-
te Felipe Locke Cavalcanti, Maria da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida e Celeste Leite dos Santos

Palestrante Deborah Pierri, que é uma das diretoras do Departamento de Previdência da APMP

Clilton Guimarães dos Santos, que apresentou a terceira palestra do 1º Ciclo sobre o Novo Código 
de Processo Civil, recebe placa e diploma de participação de Luís Paulo Sirvinskas, um dos diretores 
de Gestão Ambiental da entidade de classe e integrante da Comissão Organizadora do eventoAuditório Francismar Lamenza, no Largo São Francisco, recebeu grande público nas palestras organizadas pela entidade de classe
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PROCURADOR NORTE-AMERICANO - O procurador-
chefe de Justiça da Divisão Criminal do Estado da Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos, Robert E. Dugdale, visi-
tou a APMP no dia 29/04. Em companhia do procu-
rador de Justiça Jair Manzano, do diretor adjunto de 
Segurança do Consulado dos EUA, Brad Gilmore, e 
do segurança diplomático Luis J. Orozco, o procura-
dor norte-americano foi recepcionado na Sede Exe-
cutiva pelo presidente da entidade de classe paulista, 
Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio 
Sérgio Christino, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.

CONSELHO DA REVISTA JUSTITIA - O Conselho Edito-
rial da revista Justitia visitou a diretoria da APMP em 
30/01. Wallace Paiva Martins Junior, novo diretor da 
publicação, Sérgio de Oliveira Médice, diretor-adjun-
to, Zenon Lotufo Tertius, secretário, e Vladimir Brega 
Filho foram recebidos pelo presidente da entidade de 
classe, Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º vice-presiden-
te, Marcio Sérgio Christino. Também compõe o Con-
selho Editorial da revista Arthur Migliari Junior, que 
não esteve presente devido a outros compromissos.

SINDICATO DOS DELEGADOS - O presidente do Sin-
dicato dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo (Sindpesp), George Henrique Melão Monteiro, 
e o secretário-geral daquela entidade, Luiz Carlos de 
Almeida, reuniram-se com a diretoria da APMP em 
17/03 para conversar sobre audiências de custódia. 
Eles foram recebidos pelo presidente Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º vice-presidente Marcio Sérgio Chris-
tino, o 1º secretário Paulo Penteado Teixeira Junior e 
pela diretora de Patrimônio, Fabiola Moran Faloppa.

REPRESENTANTES DO CORINTHIANS - A APMP re-
cebeu em 09/04 visita do diretor de Assuntos Jurídi-
cos do Corinthians, Rogério Mollica, do conselheiro 
Luiz Alberto Bussab e do promotor Thales Cezar de 
Oliveira, que também é conselheiro do clube. A co-
mitiva foi recebida pelo presidente Felipe Locke Ca-
valcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Jú-
nior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o 2º tesourei-
ro, Francisco Antonio Gnipper Cirillo, e Maria Gabriela 
Prado Manssur, uma das diretoras da APMP Mulher.
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ENTREVISTA

entrevista POr dOra estevam  
ediçãO POr marcOs Palhares

fOtOs POr rOdrigO alencar

‘Procurei pacificar o relacionamento 
entre Magistratura e Ministério Público’

*Entrevista gravada no dia 04/05/2015

Durante evento da Asso-
ciação Paulista de Magis-
trados (Apamagis) que 

homenageou o presidente do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) e 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Enrique Ricardo Lewandowski, em 
novembro de 2014, o presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP), José Renato Nalini, 
pontuou à reportagem da APMP: 
“Os tempos são de parceria, de co-
operação, de solidariedade. Toda 
vez que os profissionais do Direito 
se estranham quem perde é a po-

pulação, o desprestígio é para todo 
sistema de Justiça. Então é muito 
bom que haja esta conjugação de 
esforços, esta coincidência de ter-
mos lideranças que entendem que 
temos que trabalhar juntos, como 
o presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti. Este trabalho solidário, 
conjunto, vai produzir frutos”. E 
acrescentou: “O presidente Felipe 
Locke Cavalcanti também é meu 
amigo há muito tempo e já é um 
parceiro. Nós também estamos 
com ele e sabemos que podemos 
contar com a APMP”. Agora, em 

17APMP Revista

Depois de integrar o Ministério Público por quatro anos, na década de 1970, José Renato Nalini ingressou 
no Judiciário e, em janeiro de 2014, assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
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entrevista exclusiva para a APMP 
Revista, Nalini reforça seu cará-
ter contemporizador: “Eu pro-
curei pacificar o relacionamento 
entre Magistratura e Ministério 
Público, até porque fui promo-
tor durante quatro anos. Tenho 
grandes amigos no Ministério 
Público, reconheço o protago-
nismo do promotor”. O uso do 
verbo “pacificar” remete a es-
tremecimentos como o episódio 
da determinação de desocupa-
ção de salas dos promotores de 
Justiça nos fóruns paulistas, em 
2013 (quando o presidente do 
Tribunal era Ivan Sartori), e, mais 
recentemente, as discordân-
cias do Judiciário quanto à par-
ticipação do Ministério Público 
nos recursos arrecadados como 
emolumentos nos cartórios, as 
chamadas “taxas extrajudiciais”, 
determinada pela Lei 855/15, 
sancionada pelo governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) no início de 
julho – dois meses após a grava-
ção da presente entrevista, rea-
lizada no dia 4 de maio (leia so-
bre a polêmica da chamada “Lei 
de Custas” nas páginas 24 e 25 
desta edição). José Renato Nalini 
nasceu em Jundiaí (SP), em 1945, 
e formou-se em Direito pela Pon-
tifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas) em 
1971. Obteve Mestrado (1992) 
e Doutorado (2000) em Direito 
Constitucional pela Universidade 
de São Paulo (USP). Foi promotor 
de Justiça, a partir de 1973, nas 
cidades de São Paulo e Ubatuba. 

Ingressou na Magistratura em 
1976. Promovido ao cargo de 
juiz do Tribunal de Alçada Crimi-
nal, em 1993, ocupou os cargos 
de vice-presidente e presidente. 
É desembargador desde 2004. 
Foi eleito para integrar o Órgão 
Especial do TJSP por duas vezes. 
Ocupando a Presidência do TJSP 
desde fevereiro de 2014, Nalini 
encara o desafio de comandar o 
que define como a maior Corte 
do mundo. “Não há tribunal no 
mundo que tenha as nossas di-
mensões. Nós temos mais de 50 
mil funcionários, 2.501 magistra-
dos e 25 milhões de processos, 
então não há uma Corte judiciá-
ria no mundo inteiro que tenha 
estes números. É um desafio e é 
algo extremamente instigante”, 
afirma. Diante dessa responsabi-
lidade, é inevitável que, além do 
relacionamento com o Ministé-
rio Público, o presidente do TJSP 
aborde nesta entrevista questões 
como o orçamento do Judiciário 
paulista, o relacionamento com 
os magistrados e servidores, a 
implantação do processo 100% 
digital, as demandas na Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp), a redução da 
maioridade penal e, por fim, sua 
iminente aposentadoria. Confira:

APMP REVISTA - Como é ser o pre-
sidente da maior Corte do país?

JOSÉ RENATO NALINI - Bem, não 
é só do país; infelizmente, é do 
mundo. Não há tribunal no mun-
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do que tenha as nossas dimen-
sões. Nós temos mais de 50 mil 
funcionários, 2.501 magistrados 
e 25 milhões de processos, então 
não há uma Corte judiciária no 
mundo inteiro que tenha estes 
números. É um desafio e é algo 
extremamente instigante. Às ve-
zes desestimulante, diante de um 
ano em que não há orçamento. O 
nosso orçamento é sempre muti-
lado, nós poderíamos dizer que, 
enquanto o orçamento geral do 
Estado cresceu vegetativamente 
97% nos últimos sete anos, o do 
Judiciário cresceu apenas 54%. 
Isso mostra que nós estamos par-
ticipando cada vez menos na re-
ceita corrente líquida do Estado 
de São Paulo, o que torna a ad-
ministração bastante dificultada. 
Até porque nós gastamos mais 
de 95% do nosso orçamento em 
pagamento de pessoal, então o 
restante fica bem prejudicado.

APMP REVISTA - Qual é o orça-
mento ideal para o TJSP? Quanto 
o senhor pediu?

JOSÉ RENATO NALINI - Nós che-
gamos a pedir R$ 12 bilhões, 
recebemos pouco mais de R$ 7 
bilhões. Para cumprir apenas as 
despesas de pessoal, nós preci-
saríamos de R$ 2 bilhões. Então 
nós começamos com déficit de 
R$ 2 bilhões e este déficit só foi 
crescendo durante o ano. Porque 
nós tivemos que atender a data-
base de reajuste de funcionários, 
reajuste que ficou até um pouco 

inferior ao índice da inflação. Por-
que nós não tivemos condições 
de cobrir a inflação. Este ano foi 
atípico. Depois tivemos de suprir 
benefícios aos funcionários que 
foram contratados na outra ges-
tão e nós não tivemos condições 
[em 2014] de atender aquilo que 
resultou de Lei. Ultimamente, 
mais recentemente, nós tivemos 
aprovação de uma Lei muito sau-
dável que remunera os concilia-
dores, porque eles estão traba-
lhando gratuitamente há muito 
tempo. Mas o artigo que previa 
o repasse de verba do Executivo 

‘Estamos participando cada vez 
menos na receita corrente líquida do 

Estado de São Paulo’
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para o Judiciário foi vetado. En-
tão isso mostra que a nossa ad-
ministração é muito difícil nessa 
questão orçamentária, nós esta-
mos fazendo muito esforço para 
economizar, para reduzir despe-
sas. A Presidência [do Tribunal 
de Justiça] este ano teve, infe-
lizmente, de falar “não”, quan-
do um presidente gosta de falar 
“sim”. Mas nós compreendemos 
que o ano seja um ano terrível, 
as crises são muito mais sérias 
do que nós poderíamos prever, e 
nós tivemos um conjunto de cri-
ses: tivemos a crise hídrica, que 
acarreta a crise energética, crise 
econômica, crise financeira, a 
crise política. Mas, principalmen-
te, a mais preocupante: a crise 
moral. O país está precisando de 
injeções vitamínicas de ética, isso 
a Justiça pode tentar fazer. Mas 
sem dinheiro se torna difícil.

APMP REVISTA - No relaciona-
mento com os magistrados e 
com os funcionários, como o se-
nhor lida então com essa questão 
de movimentação financeira? E a 
questão da primeira instância?

JOSÉ RENATO NALINI - Nós es-
tamos tentando estimulá-los a 
prosseguir no entusiasmo, no 
idealismo, dizendo que a Magis-
tratura - e isso não serve só para 
os magistrados, serve também 
para os servidores -, ela ainda 
tem muito de vocação, de sa-
cerdócio, de missão. Como em-
prego a Magistratura é sofrível, 

porque cada vez mais nós temos 
redução de perspectivas. O país 
enfrentando todas estas restri-
ções raciocina no sentido de que 
o serviço público é aquele que 
onera, é aquele pouco eficiente. 
Tanto que os nossos índices de 
confiabilidade nas pesquisas não 
são dos melhores. Mas eu tenho 
tentado motivar dizendo que isso 
é uma fase e que precisamos nos 
preparar para a Justiça do futuro. 
A Justiça do futuro será inteira-
mente informatizada, eletrônica. 
Isso vai permitir que nós não te-

‘O país está precisando de injeções de ética, isso a Justiça pode tentar fazer, mas sem dinheiro se torna difícil’ 
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nhamos mais de trabalhar com o 
suporte [do] papel. O processo fí-
sico com o qual nós estamos tra-
balhando até o momento é uma 
fonte de contaminação, porque 
os processos manuseados eles 
passam a absorver bactérias, 
micróbios, isso é anti-higiênico, 
não é saudável. Nós vamos nos 
livrar disso, das prateleiras, dos 
arquivos. E, de repente, a Justiça 
do amanhã será uma Justiça que 
possa propiciar ao seu pessoal um 
ambiente agradável, como o am-
biente do Google, em que possa-

mos ter sala de descanso, sala de 
lazer, espaços para fazer ginástica 
e outros exercícios para impedir 
as lesões por esforço repetitivo. 
Então nós temos tentado motivar 
tanto os juízes como os funcioná-
rios, para que suportem com es-
pírito de sacrifício esta fase, que 
acreditamos que deva ser uma 
fase, não pode ser para sempre. 
Conseguimos, com alguns proje-
tos como arte e cultura, no Tribu-
nal de Justiça, fazer com que haja 
espaços no meio do expediente, 
por volta do meio-dia, para que 
se apresentem aqui cantores, or-
questras, conjuntos de câmara, 
espetáculos teatrais, aqueles que 
são compatíveis com o nosso es-
paço, corais. Temos feito exposi-
ções de artes plásticas, incentiva-
do a realização de concursos, de 
crônicas e poesia, de elaboração 
daquilo que o funcionário possa 
fazer para atenuar um pouco a 
angústia de quem trabalha com 
a Justiça. Porque, assim como os 
hospitais trabalham com a en-
fermidade, quase sempre física, 
orgânica, a Justiça trabalha com 
a enfermidade mental. Nós tra-
balhamos com os problemas das 
almas: famílias que se desfazem, 
os contratos que se rompem, os 
compromissos que não são cum-
pridos. Tudo isso traz muita afli-
ção. Tanto o juiz como o funcio-
nário trabalham nesta verdadeira 
“UTI social” que é a Justiça, e nós 
precisamos pensar em atenuar 
os efeitos do trabalho, que vai 
extenuando, vai causando estres-

‘O país está precisando de injeções de ética, isso a Justiça pode tentar fazer, mas sem dinheiro se torna difícil’ 
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se, estafa. Nós temos um grande 
número de servidores (agora 
a gente não fala mais servidor, 
porque servidor é o terminal do 
computador, tem que falar fun-
cionário). Mas os nossos quadros 
pessoais, tanto os funcionários 
como os juízes, trabalham nessa 
absorção do que é triste, do que 
é trágico, do que é dramático, do 
que é expressão do sofrimento. 
Então nós temos obrigação de 

fazer com que este pessoal en-
contre algumas janelas para o 
sonho, para o lazer, para aquilo 
que gosta de fazer, até porque 
nós passamos muitas horas por 
dia dentro do ambiente de tra-
balho. Nós também estamos ino-
vando, propiciando oportunida-
de para um trabalho à distância. 
Nós chamávamos de home office, 
mas recentemente fica mais ade-
quada a expressão teletrabalho, 
trabalho à distância, porque não 
precisa ser necessariamente em 
casa. Desde que tenhamos os 
nossos laptops, celulares e com-
putadores, podemos estar sem-
pre ligados ao trabalho. Os juízes 
já experimentavam isso, os assis-
tentes também, mas nós fizemos 
um plano-piloto e ampliamos um 
pouco o projeto. Deu muito cer-
to. Nós pensávamos que fossem 
alcançar uma produtividade 30% 
maior, mas chegou a até 66%. 
Isso mostra que o nosso funcio-
nário está com responsabilida-
de, com consciência profissional, 
porque fica à distância e produz 
mais do que se tivesse vindo 
[ao local de trabalho]. Ele eco-
nomizou às vezes quatro horas 
por deslocamento, ida e volta, o 
tempo para se arrumar. Porque, 
quando chega aqui no trabalho, 
é necessário um traje compatí-
vel, enquanto que, trabalhando à 
distância, ele fica mais à vontade. 
Não tem o gasto da locomoção. E 
retribuiu trabalhando bem. Tam-
bém estamos estimulando ino-
vações, como o cartório único, 

‘Quebramos aquela visão patrimo-
nialista que ainda impera: o ‘meu’ 

gabinete, a ‘minha’ sala de audiência’
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que nós chamávamos “cartório 
do futuro”, mas já é o cartório 
do presente. São oficinas de tra-
balho em que a mesma equipe 
atende a dez magistrados. Isso é 
muito conveniente porque, além 
de um ambiente de convívio, nós 
quebramos um pouco a compar-
timentação: o “meu” cartório, 
a “minha” unidade. E também 
aquela visão patrimonialista que 
ainda impera no sistema [da] 
Justiça: o “meu” gabinete, a “mi-
nha” sala de audiência, o “meu” 
escrevente, o “meu” diretor, o 
“meu” escrivão, o “meu” oficial 
de Justiça. Isso agora é tudo nos-
so. Na verdade, é do povo. A Jus-
tiça é um serviço para atender a 
população.

APMP REVISTA - Como está o 
projeto de processo 100% digital 
no TJSP?

JOSÉ RENATO NALINI - Estamos 
muito contentes porque o pri-
meiro cronograma está sendo 
atendido. Em maio [de 2015] 
atingimos 56%, quando no início 
do ano tínhamos 42%. Já adian-
tou-se 14% a mais e ultrapassa-
mos a metade. O cronograma 
está sendo cumprido. A esperan-
ça, a promessa e todo esforço e 
empenho está no sentido de que 
até dezembro [de 2015] não en-
tre mais papel no Tribunal. Dare-
mos um paradeiro, o que importa 
em capacitação de mais de 44 mil 
pessoas. Temos também, no site 
do Tribunal [www.tj-sp.gov.br] 

um “implantômetro”, baseado 
no “impostômetro”, que dá para 
qualquer pessoa acompanhar a 
implementação. E, sem prejuízo, 
nós estamos com ferramentas 
muito interessantes. Uma das 
queixas do usuário e também do 
magistrado, principalmente do 
magistrado, era de que, mesmo 
sendo um processo eletrônico, os 
advogados estavam juntando, às 
vezes, milhares de documentos. 
E para o juiz localizar era muito 
difícil, fora o cansaço da tela, a 
posição, que não é a postura a 
mais recomendável, os efeitos 
no comprometimento na visão. E 
agora o nosso setor de Tecnolo-
gia de Informação conseguiu uma 
ferramenta que individualiza os 
documentos. Então as partes po-
dem juntar [no] “documento 1”, 
identificando o que é, [no] “docu-
mento 2”, para os juízes etc. Isso 
é uma ferramenta que abrevia 
bastante a consulta, ele vai di-
retamente àquilo que interessa 
para a decisão. Isso foi recebido 
com bastante satisfação pelos 
usuários. E tudo aquilo que a 
gente puder incrementar, a nossa 
equipe de informática está aten-
ta. Não só a nossa equipe: nós, 
com essa parceria que consegui-
mos com o Conselho Consultivo 
Interinstitucional e a Fipe, que é 
a Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas da USP,  através 
do Carlos Antonio Luque [presi-
dente da Fundação], que é um 
cientista com muita experiência, 
já foi secretário de Planejamento 
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do Governo do Estado. Ele está 
elaborando um estudo bastante 
interessante para o Tribunal de 
Justiça de São Paulo e avaliando 
toda a nossa contratação, que 
é uma contratação vultosa. Nós 
gastamos muito dinheiro com a 
informatização. Ele está avalian-
do estes contratos, [para] ver 
onde é que nós podemos eco-
nomizar num ano de tanta res-
trição. Mas, ao mesmo tempo, 
ele está verificando como é que 
nós podemos ampliar e especia-

lizar o quadro, o funcionalismo 
da Justiça, quando o processo 
for inteiramente eletrônico. Vai 
poupar a necessidade de qua-
dros antigos de funções que 
podem ter ficado superadas, 
anacrônicas. Nós vamos precisar 
cada vez mais de especialistas 
em sistemas, de analistas, de 
elaboradores de softwares, de 
consultores, de pessoas muito 
vinculadas a esta área. Então ele 
está fazendo para nós esta pro-
posta, e ao mesmo tempo a Fipe 

Lei aumenta desequiparação entre TJ e MP paulista
A Lei 15.855/15, publica-

da no Diário Oficial no 
dia 03/07, trouxe ve-

tos do governador do Estado 
de São Paulo, Geraldo Alck-
min (PSDB), ao Projeto de Lei 
(PL) 112/13, aprovado em ju-
nho na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp). Um dos 
vetos barrou a participação 
do Ministério Público (MPSP) 
nas taxas judiciárias recolhi-
das pelos cartórios, mantendo 
apenas sua participação nos 
emolumentos (as chamadas 
“taxas extrajudiciárias”). Por 
sua vez, além de não sofrer 
decréscimo de receita nas ta-
xas judiciárias, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Pau-
lo (TJSP) ainda teve sancio-

nado aumento da participação 
nos emolumentos (de 3,289473% 
para 4,289473%).

“Tal decisão aumenta a 
desequiparação entre o Judici-
ário e o Ministério Público em 
São Paulo. Reconhecemos que a 
participação nos emolumentos é 
um ganho para a nossa institui-
ção, mas o TJSP vai ganhar ain-
da mais”, afirmou, na ocasião, o 
presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti. “Mesmo com o veto 
parcial, o governador reconheceu 
a necessidade de participação do 
Ministério Público nas taxas judi-
ciárias. Nossa entidade de classe 
se solidariza com o procurador-
geral de Justiça, Márcio Fernan-
do Elias Rosa, em seus esforços 
para tentar buscar a reversão do 

veto”, acrescentou o presidente 
da entidade de classe.
EXPECTATIVA DE SANÇÃO - Após a 
aprovação do PL 112/13 na Alesp, 
os membros do Ministério Público 
ficaram na expectativa de sua san-
ção integral pelo governador do 
Estado. No dia 09/06, a PGJ publi-
cou notícia no portal do MPSP ga-
rantindo: “O rateio da taxa judici-
ária segue as regras estabelecidas 
em 2003 e, dos emolumentos, as 
diretrizes de 2002. (...) Segundo 
as novas regras, o Poder Judiciário 
passará a perceber 25% dos valo-
res arrecadados e o MP, 5%. Na 
atualidade, o percentual devido 
ao Tribunal de Justiça é de 30%. 
No rateio das despesas por ativi-
dade extrajudicial, o Tribunal pas-
sará a contar com 4,289473% e o 
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vai nos oferecer um panorama 
do que será necessário para ex-
plorar todas as potencialidades 
de um universo que até agora 
a denominação ainda não está 
pacificada: nós falamos proces-
so eletrônico, processo digital, 
processo virtual, processo in-
formatizado. Nós estamos cami-
nhando em uma área em que a 
obsolescência é muito rápida. 
Mas a Fipe é o lugar adequado. 
Por estar situada na Universida-
de de São Paulo, é um ambiente 

onde nós podemos exercer uma 
futurologia consequente. Nós 
não estamos tateando, estamos 
tentando nos antecipar àquilo 
que os americanos fazem anu-
almente, [que é] analisar as dez 
megatendências [da indústria de 
Tecnologia da Informação]. Com 
isso, nós estamos tentando ace-
lerar o nosso processo interno 
de atualização, de acertar o pas-
so com o ritmo da sociedade. A 
Justiça ficou durante muito tem-
po paralisada, inerte, [em um] 

Lei aumenta desequiparação entre TJ e MP paulista
MP, com 3%”. A notícia vinculada 
pelo site do MPSP dizia ainda: “O 
Governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, apoiou publicamente a 
reivindicação do Ministério Públi-
co. ‘Construímos uma solução que 
privilegia o planejamento, a ges-
tão fiscal responsável e atende a 
uma justa reivindicação do Minis-
tério Público, instituição essencial 
para o povo paulista’, declarou”. 
No dia 16/06, a APMP enviou ofí-
cio ao governador requerendo a 
sanção integral do Projeto de Lei, 
com participação do MPSP tanto 
nos emolumentos como nas taxas 
judiciais, “salientando esta enti-
dade de classe a importância do 
projeto em epígrafe para a mo-
dernização e reaparelhamento do 
Parquet paulista”.

Porém, Alckmin acabou ve-
tando a participação do MPSP nas 
taxas judiciais. Por isso, em 08/07, 
a APMP protocolou ofício dirigi-
do ao presidente da Alesp, o de-
putado estadual Fernando Capez 
(PSDB), solicitando a derrubada 
do veto. Enquanto isso, o Poder 
Judiciário dava mostras de des-
contentamento até com o que ha-
via sido sancionado, a participa-
ção do MPSP nos emolumentos: 
em 13/07, o presidente do TJSP, 
José Renato Nalini, publicou arti-
go no jornal O Estado de S.Paulo, 
intitulado “Não cresci sozinho”, 
no qual lamentava: “A pretexto de 
carrear alguns minguados acrésci-
mos para o Judiciário, alterou-se a 
lei de custas, mas uma parte da já 
reduzida participação reservada 

ao TJSP foi para o Fundo Espe-
cial do Ministério Público”.

No dia seguinte, em reu-
nião do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), o 
PGJ Márcio Elias Rosa comen-
tou: “Ele [Nalini] escreveu que 
não é justo que a Carteira de 
Serventia seja sacrificada para 
beneficiar o Ministério Público. 
Meu Deus do céu! Meu pai do 
céu!”. E admitiu a possibilida-
de de alguém entrar com ação 
contra a participação do MPSP 
nos emolumentos: “A OAB [Or-
dem dos Advogados do Brasil] 
pode. Partido político pode 
[entrar com a ação]”. Mas o PGJ 
ressaltou, na ocasião, que não 
havia nenhum movimento nes-
te sentido.     [Marcos Palhares]
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ambiente anacrônico, conser-
vador. E hoje, para acertar este 
passo, ela está bem acelerada.

APMP REVISTA - E como adminis-
trar todo esse profissionalismo 
junto com o Ministério Público?

JOSÉ RENATO NALINI - O Minis-
tério Público é parceiro nosso 
tradicional. É tão próximo que 
em outros países, como França 
e Itália, o Ministério Público e 
Magistratura são uma carreira 
só. Quando se fala, por exemplo, 
sobre a operação “Mãos Limpas” 
[investigação judicial de grande 
envergadura em Itália que visa-
va esclarecer casos de corrupção 
durante a década de 1990], os ju-
ízes dessa operação, na verdade, 
eram promotores. É que eles per-
tencem à Magistratura. Na Fran-
ça, o magistrado du siege é o juiz 
que fica sentado, e o magistrado 
du parquet - por isso que nós fa-
lamos parquet [quando nos refe-
rimos ao Ministério Público] - é 
o promotor. Ali, acho até muito 
racional, há intercambialidade: 
você começa a carreira como juiz 
e termina como promotor, [ou] 
vice-versa, não há grande dificul-
dade. Aqui no Brasil, nós vivemos 
bem, hoje eu procurei pacificar 
o relacionamento entre Magis-
tratura e Ministério Público, até 
porque fui promotor durante 
quatro anos. Tenho grandes ami-
gos no Ministério Público, reco-
nheço o protagonismo do pro-
motor. Acredito que o Ministério 

Público de São Paulo está em 
boas mãos, o Márcio Fernando 
Elias Rosa é uma pessoa sensa-
ta, muito sensível, empenhado 
como nós em fazer um sistema 
de Justiça cada vez mais perfei-
to. O que eu penso é que nós 
poderíamos avançar na questão 
do futuro do Ministério Público. 
A Procuradoria, eu acho que ela 
precisaria ser repensada. Porque 
aqui na Magistratura, à medida 
que o juiz avança, ele vai se tor-
nando cada vez mais satisfeito 
com aquilo que ele faz. Porque 
ele vai ampliando a capacidade 
de decidir, de deliberar sobre o 
destino das pessoas ou das enti-
dades. O Ministério Público pa-
rece que é uma carreira ao con-
trário: o promotor é combativo, 
o promotor tem grandes atribui-
ções, [já] o procurador fica redu-
zido. Acho que a gente precisaria 
repensar as Procuradorias, para 
que toda esta experiência do Mi-
nistério Público do segundo grau 
fosse transferida para a Magistra-
tura. Embora nós já tenhamos o 
5º Constitucional, eu acho que o 
número de procuradores que po-
deria ser destinado à Magistratu-
ra seria maior, com proveito para 
o povo. Porque a remuneração é 
a mesma e a Magistratura, o de-
sembargador do Tribunal de Jus-
tiça, aparentemente exerce uma 
função que traz mais uma satis-
fação íntima do que exercer uma 
Procuradoria, que é só emitir 
pareceres. Mas isso é uma coisa 
que precisaria ser repensada, eu 
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gostaria muito de que o procura-
dor não se sentisse reduzido nas 
suas atribuições, uma espécie de 
diminuição das atribuições do 
promotor, quando ele chega ao 
final da carreira. Aqui na Magis-
tratura é o contrário: você pas-
sa pelo Tribunal cada vez com 
mais atribuições. Isso dá uma 
satisfação intima muito grande, 
por isso que há muitos promo-
tores querendo vir aqui para o 
5º Constitucional. Mas as car-
reiras caminham muito bem pa-
ralelamente. Somos parceiros e 
sempre que as instituições se es-
tranham quem perde é a popu-
lação. Nós, ambos, o Ministério 
Público e Magistratura, somos 
servidores do povo. Temos de 
trabalhar com afinco, entusias-
mo e alegria para atender me-
lhor às aspirações do povo. 

APMP REVISTA - O senhor falou 
em 5º Constitucional. Tanto para 
a vaga de procurador-geral de 
Justiça quanto para vagas do 5º 
Constitucional são decisões do 
governador, em lista tríplice. Para 
o senhor, esta lista deveria con-
tinuar ou que a escolha passe a 
ser diretamente dos promotores 
e procuradores de Justiça?

JOSÉ RENATO NALINI - Olha, to-
dos os critérios têm pontos fa-
voráveis e pontos negativos. Por 
exemplo: o Tribunal, antigamen-
te, ele escolhia, ele apontava os 
procuradores que mereciam che-
gar ao Tribunal, assim como os 

advogados. A lista de advogados 
era composta aqui pelo Tribunal, 
que não escolhia mal. Tanto que 
foi procurar, às vezes, promotor 
que não era ainda procurador, 
pra vir para o Tribunal direta-
mente. Foi o que aconteceu com 
o desembargador Sylvio do Ama-
ral, que foi uma das figuras mais 
extraordinárias que o Ministério 
Público ofereceu para a Justiça 
de São Paulo, para o Poder Judici-
ário. Chegou a ser corregedor-ge-
ral da Justiça, foi vice-presidente 
do Tribunal e só não foi presiden-
te do Tribunal porque não quis. 

‘No Ministério Público, o promotor é 
combativo, tem grandes atribuições, 

[já] o procurador fica reduzido’



Assim também o desembargador 
Nereu César de Moraes, o de-
sembargador Dirceu de Mello, 
o desembargador Dante Busa-
na. Houve muitos membros do 
Ministério Público escolhidos 
só pelo Tribunal que foram mui-
to exitosos e são exemplos até 
hoje. No momento em que o 
Ministério Público passou a es-
colher - na verdade não é uma 
escolha, é uma exclusão dentre 
os que se inscrevem, é o mes-
mo método que ocorre na Or-
dem dos Advogados do Brasil 
-, isso nem sempre tem sido o 
melhor critério. Porque muitas 
pessoas talvez  não querem ver 
o seu nome escrutinado, vota-
do pelo colégio [Órgão Especial 
do TJSP]. Então nós perdemos 
boas vocações que, eventual-
mente convidadas, poderiam 
vir. Também não há como fugir 
a candidatos que a Magistratu-
ra não considera os mais ade-
quados, candidatos que tiveram 
episódios na sua carreira que se 
notabilizaram nem sempre pelo 
lado positivo, pessoas que tive-
ram processo, por exemplo, que 
é de domínio público. Porque o 
processo é público, é transpa-
rente. Agora, o sistema tem as 
suas vantagens e suas desvan-
tagens. O fato de submeter os 
três nomes ao Executivo é do 
critério que haja uma espécie 
de politização. Mas, como exis-
tiu politização na seleção dos 
nomes da lista sêxtupla, que 
o Ministério Público vai enca-

minhar para o Tribunal, como 
não pode deixar de ser político 
reduzir esta lista sêxtupla à lis-
ta tríplice para encaminhar ao 
governador? É a mesma discus-
são sobre a escolha do ministro 
do Supremo [Tribunal Federal]. 
Não é a melhor forma? Não. 
Nós poderíamos repensar. Mas 
também, se entregar só ao Ju-
diciário a escolha, como se faz 
no Superior Tribunal de Justiça, 
também não é a melhor fórmu-
la. Porque pessoas de grande 
prestígio e brilho não conse-

Em reunião para tratar sobre problemas decorrentes da aprovação da lei estadual que criou os Departamentos 
de Execução Penal em inquéritos policiais, no dia 28/01/2014, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
o juiz assessor da Presidência do TJSP, Afonso de Barros Faro Júnior, e o presidente do TJSP, José Renato Nalini
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guiram passar pelo “clube do 
STJ”, que bastam algumas “bo-
las pretas” e a pessoa está ve-
tada - e nem sempre a escolha 
é a melhor para a população. 
Então esses critérios são sem-
pre discutíveis. Nós precisamos 
repensar sempre para verificar 
se estamos acertando. Por en-
quanto, eu digo que nesta fase 
em que nós estamos vivencian-
do, na minha gestão, eu não 
tenho queixas nem da lista do 
Ministério Público nem da esco-
lha que o governador tem feito. 

APMP REVISTA - Quais são as 
demandas do TJSP que trami-
tam na Assembleia Legislativa?

JOSÉ RENATO NALINI - Ah, mui-
tas, viu. Porque os Projetos de 
Lei são sazonais e obedecem 
também a uma diretriz de ges-
tão. Então cada presidente, 
ouvindo as bases ou consul-
tando a sua assessoria, enca-
minha projetos. Nós teríamos 
centenas de projetos em curso 
e sabemos que neste período 
de carestia, de restrição, tudo 
aquilo que gerar um impacto 
financeiro considerável não vai 
ser aprovado. Porque é eviden-
te que, embora haja um pro-
tagonismo da Assembleia... O 
presidente Fernando Capez é 
um homem muito inteligente, 
para nós é um parceiro de uma 
valia imprescindível porque ele 
conhece o Ministério Público, a 
Magistratura, o sistema da Jus-
tiça. Mas, por mais boa vonta-
de que ele tenha, nós sabemos 
que há uma força significativa 
do governo [do Estado]. Os go-
vernos trabalham com maiorias 
parlamentares e há uma ordem 
explícita de não se aumentar 
gastos, não se aumentar dis-
pêndio. Baseado nisso, eu te-
nho até reformulado algumas 
das pretensões e tentado inves-
tir em projetos que não acar-
retem despesa, ao contrário, 
[que] acarretem economia. E 
estes também esbarram na re-
sistência da Ordem dos Advo-

Em reunião para tratar sobre problemas decorrentes da aprovação da lei estadual que criou os Departamentos 
de Execução Penal em inquéritos policiais, no dia 28/01/2014, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
o juiz assessor da Presidência do TJSP, Afonso de Barros Faro Júnior, e o presidente do TJSP, José Renato Nalini
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gados do Brasil. Por exemplo, 
o aumento de custas. As custas 
no Estado de São Paulo não são 
as mais elevadas do  Brasil e nós 
não conseguimos fazer com 
que as custas se aproximem do 
que seria o razoável. Porque, 
na verdade, quem está custe-
ando o sistema Justiça é toda 
a população, mesmo aquele 
que não se utiliza da Justiça, 
quando nós deveríamos fazer 
com que aquele que usa a Jus-
tiça pague por ela. Até pra não 
trivializar a interposição de re-
cursos, a propositura de ações. 

Tudo se judicializou no Brasil e 
no Estado de São Paulo isso é 
muito evidente: nós temos um 
quarto dos processos em cur-
so pelos tribunais brasileiros, 
quando não temos um quarto 
da população. Também não 
temos aquela destinação de 
todas as custas e emolumen-
tos que são a remuneração das 
serventias extrajudiciais. Os 
antigos cartórios de registros 
públicos e tabelionatos não 
vêm diretamente para a Jus-
tiça como deveria ser e como 
acontece no Rio de Janeiro, por 
exemplo, onde há verba para 
tudo. O Tribunal de Justiça até 
empresta verba para o gover-
no do Estado satisfazer suas 
necessidades. São Paulo é um 
Estado mais difícil nesta área. 
Agora, temos a consciência de 
que a Assembleia, por mais boa 
vontade que tenha, ela não vai 
conseguir aprovar os projetos 
que onerem ainda mais o or-
çamento do Poder Judiciário. 
Nós temos até compromissos 
com algumas categorias fun-
cionais para aprovar a Lei, mas 
[é necessário] colocar gatilhos, 
ou seja, etapas de implemen-
tação. E até para adoção de 
“vacatio legis”, esperar um pe-
ríodo em que a economia do 
estado tenha se recuperado 
para poder onerar o orçamen-
to com mais despesa.

APMP REVISTA - Na polêmica 
sobre a redução da maioridade 

‘A Alesp não vai conseguir aprovar 
os projetos que onerem ainda mais o 

orçamento do Poder Judiciário’
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penal, o senhor já se posicio-
nou contrariamente. Por que?

JOSÉ RENATO NALINI - A redução 
da maioridade é uma resposta a 
um efeito, portanto ela não atin-
ge a causa. Ou seja, a sociedade 
deveria primeiro se perguntar: 
“Por que é que eu, sociedade, 
estou produzindo um criminoso 
cada vez mais jovem? Por que é 
que eu não consigo, através da 
educação, mostrar que droga é 
uma coisa que se chama droga, 
que não é bom, que é lesivo, que 
é nefasto? Por que é que eu não 
consigo seduzir a criança, o jo-
vem, para que ele encontre pra-
zer na educação, no esporte, no 
lazer, na cultura e não tenha de 
praticar atos antisociais?” Então, 
em lugar dessa discussão que se-
ria um mea culpa, um exame de 
consciência. A sociedade quer re-
duzir a maioridade para 16 anos, 
quer aumentar as penas que já 
são elevadas, quer prender mais, 
quer instituir a pena de mor-
te. Basta fazer uma enquete e a 
pena de morte ganharia, [tem] 
muita gente elogiando a Indo-
nésia porque mata o traficante.  
A solução da redução da meno-
ridade, portanto, é míope. Ou 
caolha. Ela é surda à realidade, 
ela é egoística, ela mostra que 
nós queremos o nosso conforto, 
a nossa tranquilidade, não que-
remos trabalho para combater 
as causas. E ela não vai produzir 
aquilo que a sociedade possa 
pensar que virá, porque a maior 

parte dos delitos praticados nes-
sa faixa etária de 16 a 18 [anos] 
não são delitos que ensejam pri-
são, são delitos que podem ser 
convertidos em privações de ou-
tras atividades que não a priva-
ção da liberdade. Então o jovem 
que hoje fica na Fundação Casa, 
onde presumivelmente ele teria 
uma orientação, teria um acom-
panhamento, ele vai ficar na rua. 
Aqueles que forem para o presí-
dio vão ser matéria-prima muito 
hábil, muito apta, a se envolver 
com a criminalidade organizada. 
As facções criminosas são muito 
mais eficientes do que a socieda-
de organizada em oferecer pers-
pectivas de consecução dos bens 
da vida que a mídia mostra, que 
são “essenciais” pro jovem ser 
“feliz”: [mostra] como o jovem 
“tem que” ter carros, motos, lan-
chas, roupa de grife, as melhores 
mulheres. Tudo que a mídia mos-
tra que é sucesso. [Enquanto] 
Nós oferecermos para ele meio 
salário mínimo, um regime de 
aprendiz com um chefe auste-
ro, severo, um horário que não 
permite que ela faça outras coi-
sas. Nós oferecemos uma escola 
chata, desagradável, em que ele 
tem que ter disciplina, não pode 
ter criatividade, tem que deco-
rar coisas que lhe são impostas. 
Empregos que são subempregos, 
que não são agradáveis. E, do ou-
tro lado, ele tem o tráfico, que faz 
dele um elemento essencial, em 
que ele vai ganhar muito mais 
do que se ele tiver pai, do salá-
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rio que o pai dele ganha. Então 
nós estamos muito equivocados, 
nós estamos desconsiderando o 
que a psicologia mostra. Nós es-
tamos mantendo a mesma rota 
errada de acreditar que o mundo 
é o mesmo de há 50 anos, alarma-
dos com o aumento da violência, 
escandalizados e querendo fazer 
com que o mundo mude, com que 
a tempestade pare com a nossa 
mão segurando o vento. Isso é im-
possível, vai ser uma coisa muito 
equivocada, não vai surtir efeito. 
Aí nós vamos partir para outras 
soluções, também, que vão mos-
trar que em vez de enfrentarmos 
os problemas, as causas, estamos 
combatendo efeito.

APMP REVISTA - Como o senhor 
vê a parceria entre a APMP, a 
Associação Paulista de Magis-
trados (Apamagis) e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB)?

JOSÉ RENATO NALINI - Acho es-
sencial. Não só os parceiros da 
intimidade: APMP, Apamagis e 
OAB estão dentro de casa, estão 
na nossa cozinha, no nosso dor-
mitório, na nossa sala de visitas. 
Mas aqui, durante a minha ges-
tão, eu tentei chamar a atenção 
da sociedade como um todo, 
até daqueles setores que não 
têm intimidade com o sistema 
[da] Justiça. Porque a Justiça é 
um serviço público, é um serviço 
estatal, ela atende a população, 
ela é sustentada pelo povo. E o 
povo tem não só o direito, tem 

o dever, tem a obrigação, de co-
nhecer melhor a Justiça. [De] 
Saber como é que nós aplicamos 
o dinheiro do povo, como é que 
nós estamos funcionando, como 
é que nós podemos melhorar. 
Se a sociedade continuar enxer-
gando a Justiça como uma espe-
cialização das carreiras jurídicas, 
como “propriedade” do juiz, do 
promotor, do advogado, da po-
lícia, nós continuaremos desvin-
culados daquilo que a sociedade 
espera de nós. Então é essencial 
que as parcerias se ampliem, 
com muito mais razão, àqueles 
que estão próximos.

APMP REVISTA - O senhor vai se 
aposentar este ano. O que pre-
tende fazer depois?

JOSÉ RENATO NALINI - Eu não 
sei ainda. Lógico que eu já es-
tou sentindo cada dia a menos 
na gestão. Eu me pergunto: “Es-
tou preparado para a interrup-
ção do ritmo?” Porque eu gosto 
dessa movimentação, gosto do 
dinamismo, tenho um pessoal 
muito bom do meu lado, que me 
acompanha, que me entusiasma. 
Agora, eu sei que há vida depois 
da aposentadoria, sei que tam-
bém, embora eu vá sofrer com 
o distanciamento, acho que é 
uma grande lição de sabedoria 
você não continuar frequentan-
do os lugares de onde você fez 
parte e exerceu alguma função 
de mando, de comando, como é 
agora. A presença do “ex” pode 
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comprometer, pode constranger 
a atuação de quem está agora 
no comando. Eu sempre soube, 
muito mais racionalizei do que 
consegui realizar, [que é neces-
sária] uma desvinculação total. 
Ou seja: “Vira a página, você foi 
presidente, procurou ser o me-
lhor possível, agora o presiden-
te é outro e você não tem nada 
que fazer, nem dar palpite, nem 
criticar”. Agora, eu procurei fazer 
uma vida que não se restringiu a 
esse ambiente. Como fui assessor 
de corregedor-geral da Justiça, 
como fui assessor de presidente, 
eu sei que o dia seguinte é um dia 
muito triste. Procurei me aproxi-
mar daquelas pessoas maravilho-
sas, as quais eu assessorei, mais 
depois da aposentadoria deles, 
porque durante o cargo poderia 
parecer aquele servilismo que é 
muito próprio das nossas carrei-
ras, das reverências, dos rituais. 
[Mas] Sei que a pessoa sente um 
redução muito grande de ritmo e 
até desse carinho natural que en-
volve quem está no poder. Então, 
tenho muito bem previsto isso e 
pensando, portanto, que eu não 
poderia ficar só no Judiciário. 
Eu tenho uma vida acadêmica, 
dando aula, como na Academia 
Paulista de Letras e várias ou-
tras academias que eu integro. 
Isso me dá muito prazer, porque 
eu convivo com outras esferas 
do pensamento. Por exemplo, 
na Academia Paulista de Letras  
você tem cientista, você tem te-
atrólogo, você tem dramaturgo, 

tem cartunista, tem maestro, 
e até [profissional da] carreira 
jurídica, até escritor. Então esta 
reunião semanal é uma fonte 
de prazer, de alegria. Dar aula 
e escrever eu também gosto. E 
eu tenho uma coisa insubstituí-
vel, a qual eu nunca dediquei o 
máximo da minha vontade, das 
minhas possibilidades, que é a 
família. Eu tenho mulher, tenho 
quatro filhos, tenho seis netos, 
que me propiciarão, pelo me-
nos, distração: levar neto para 
a escola, buscar neto na esco-
la. Não sei se eles vão gostar 
(risos). De um velho que tem 
sempre um discurso só, porque 
passou quase 50 anos tentando 
melhorar a Justiça.

‘Dar aula e escrever eu também gos-
to. E tenho uma coisa insubstituível, 

que é a minha família’



34 APMP Revista

REPORTAGEM

Promotores de Justiça apontam a precariedade do atendimento aos menores infratores no Estado de São Paulo, que, na
Fundação Casa, têm previsão de orçamento individual duas vezes maior, por mês, do que a destinada para cada aluno da USP

Por DorA ESTEVAM, 
MArCoS PALHArES E 

PAuLA DuTrA 

Fo
to

: S
ite

 sx
c.

huO Ministério Público paulista em 
 defesa da infância e juventude

A precariedade do serviço estadual de atendimento aos menores infratores contrasta  com o dinheiro gasto: R$ 1,4 bilhão para a Fundação Casa somente este ano, o que dá R$ 11,1 mil, por mês, para cada adolescente

No ano em que a polêmica redução da maio-
ridade penal entrou em votação no Con-
gresso Nacional, o tema da infância e ju-

ventude voltou a acirrar os debates no país. Afi-
nal, há 27 anos, o mesmo Congresso promulgava a 
Constituição Federal que determina, em seu Arti-
go 227: “É dever da família, da sociedade e do Es-
tado assegurar à criança, ao adolescente e ao jo-
vem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respei-
to, à liberdade e à convivência familiar e comu-
nitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violên-
cia, crueldade e opressão”. E logo na sequência: 
“O Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente e do 
jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas”.

Menos de dois anos depois de promulga-
da a Carta Magna brasileira, era instituído, pela 
Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), marco legal e regulatório dos direitos huma-
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Promotores de Justiça apontam a precariedade do atendimento aos menores infratores no Estado de São Paulo, que, na
Fundação Casa, têm previsão de orçamento individual duas vezes maior, por mês, do que a destinada para cada aluno da USP

O Ministério Público paulista em 
 defesa da infância e juventude

A precariedade do serviço estadual de atendimento aos menores infratores contrasta  com o dinheiro gasto: R$ 1,4 bilhão para a Fundação Casa somente este ano, o que dá R$ 11,1 mil, por mês, para cada adolescente
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nos de nossas crianças e adolescentes. O seu Ca-
pítulo IV, “Das Medidas Sócio-Educativas”, afirma 
que, “verificada a prática de ato infracional [pela 
criança ou adolescente]”, está autorizada “a au-
toridade competente” a aplicar, entre outras me-
didas, liberdade assistida, inserção em regime de 
semiliberdade ou internação em estabelecimento 
educacional. Pois bem: será que, quase três déca-
das depois, essas políticas públicas “socioeduca-
tivas” estariam funcionando a contento para re-
cuperar menores infratores? Será que o aumento 
da criminalidade praticada por jovens não seria a 
comprovação da falha dessas medidas estatais? 
Será que simplesmente reduzir a maioridade penal 
resolveria tudo isso? Qual seria a relação de cus-
to/benefício do Estado 
com as tais medidas so-
cioeducativas?

Questões como 
essas têm sido feitas 
pelos promotores de 
Justiça do Ministério 
Público de São Paulo 
que atuam junto ao De-
partamento de Execu-
ções Criminais da In-
fância e Juventude (Deij) do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJSP). Cabe a eles fazer 
visitas periódicas, na capital, às unidades da Fun-
dação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente (Fundação Casa), instituição que, em 
2006, substituiu a antiga Fundação Estadual do 
Bem Estar do Menor (Febem) na função de exe-
cutar as medidas socioeducativas aplicadas pelo 
Poder Judiciário aos adolescentes autores de atos 
infracionais cometidos com idade de 12 a 18 anos 
incompletos (leia texto sobre a história da Febem 
na página 38). E o quadro que os promotores ob-
servam nas unidades da Fundação não é nada ani-
mador: “elevados índices de reincidência, superlo-
tação de unidades, frequentes rebeliões, notícias 
regulares de torturas e insalubridade das condi-

ções de moradia, dentre outras inúmeras defici-
ências do processo socioeducativo executado pela 
fundação estatal”, conforme reportagem da edição 
819 da revista Carta Capital, de maio deste ano.

A publicação referia-se a um inédito levanta-
mento realizado por estes promotores, que levou 
cerca de 18 meses para ser concluído. Ele mostra 
que, em alguns casos, as unidades abrigam 50% 
mais menores delinquentes do que a sua lotação 
legal permite e que as internações têm sido mais 
curtas do que estabelece a Lei. Segundo o levan-
tamento, de agosto a dezembro de 2014, 80% dos 
internos passaram, em média, apenas 9 meses na 
instituição. Na época em que o trabalho foi divul-
gado, a presidente da Fundação Casa, Berenice 

Giannella, afirmou que 
a superlotação “aconte-
ce em apenas algumas 
unidades da Capital” 
e que outras unidades 
já estão em constru-
ção no interior do Es-
tado, a fim de sanar o 
problema. A Fundação 
Casa alega que uma li-
minar do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) permite a acomodação de 15% 
a mais de adolescentes em cada uma das unida-
des. Ainda assim, mesmo se desconsideradas as 
unidades que estão dentro da margem estabele-
cida pela Justiça, o número de unidades superlo-
tadas chega a 20 na capital. E essa precariedade 
do serviço contrasta – e muito – com o dinheiro 
destinado a ele pelo governo do Estado.
MATEMÁTICA SIMPLES - A Lei Orçamentária Anual 
do Estado de São Paulo de 2015 aponta um valor 
de R$ 1.417.903.857,00 para a Fundação Casa. No 
mesmo documento, na tabela “Execução do cum-
primento [das] medidas socioeducativas de inter-
nação e semiliberdade”, há a previsão de atendi-
mento de 10.600 adolescentes no ano. Sendo as-
sim, se dividido o orçamento pelo número de aten-

36

‘Nós, do Ministério Público, não 
 questionamos a  necessidade de 
gastar  dinheiro com os  menores 
 infratores. o que  estamos  apontando 
é: por que, com  tanto dinheiro  gasto, 
as condições são tão  precárias?’
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Segundo os promotores Tiago Rodrigues e Fábio Bueno, o que gerou a investigação do Deij foi a necessidade de saber como os recursos são usados
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didos, chega-se a um valor anual de R$ 133.764,51 
para cada jovem – ou, mais especificamente, R$ 
11.147,04 por mês. A presidente da Fundação Casa, 
Berenice Gianella, rechaça esse valor porque, se-
gundo ela, de 70% a 80% do orçamento são gas-
tos com despesas de pessoal (segundo afirmou à 
já citada reportagem da edição nº 819 da revista 
Carta Capital). Porém, se o pessoal pago trabalha 
no atendimento aos menores infratores, por que 
separar esse custo do total destinado no orçamen-
to? Um exemplo muito simples: no preço da men-
salidade de qualquer escola particular está embu-

tido, com toda certeza, o gasto com pessoal.
Assim, o valor mensal pago em uma das es-

colas mais caras de São Paulo, o colégio Vértice 
(de acordo com notícia do site da Veja São Paulo 
de 25/09/2014), seria de “até R$ 3.487,00 para o 
Ensino Médio”. Ou seja, bem menos que um terço 
dos R$ 11,1 mil gastos mensalmente com cada ado-
lescente na Fundação Casa. Aliás, os R$ 133.764,51 
investidos anualmente pelo governo de São Paulo 
para cada adolescente na instituição supera até os 
“R$ 124 mil/ano (em média R$ 10.300 mil mensais)” 
pagos para que alguém estude no Institut Le Ro-
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A partir do golpe que levou os militares ao po-
der, na década de 1960, o atendimento à crian-
ça e ao adolescente no Brasil passou por dife-

rentes fases. De acordo com o site da Fundação Casa, 
em dezembro de 1964 foi instituída a Fundação Na-
cional do Bem-Estar do Menor (Funabem), à qual foi 
delegada pelo Governo Federal a implantação da Po-
lítica Nacional do Bem-Estar do Menor, cujo objetivo 
era coordenar as entidades Estaduais de proteção às 
crianças e aos adolescentes. Três anos depois, em 29 
de dezembro de 1967, o Estado de São Paulo criou a 
Secretaria da Promoção Social, que englobou o Ser-
viço Social de Menores. Pouco mais de um ano de-
pois, outro decreto fixou a estrutura da Secretaria da 
Promoção Social e criou a Coordenadoria dos Esta-
belecimentos Sociais do Estado (Cese), à qual ficou 
subordinado o atendimento ao jovem.

“Além de administrar unidades destinadas a 
crianças e adolescentes”, prossegue o site da Funda-
ção Casa, “a Cese também atendia famílias carentes, 
mendigos, migrantes e alcoólatras, entre outros, o 
que acarretou sobrecarga na Coordenadoria e levou 
à criação da Fundação Paulista de Promoção Social 
do Menor (Pró-Menor), em 1974. A ela, foram agru-
padas todas as unidades de atendimento aos jovens 
e crianças. Entre essas unidades, estava a Chácara 
Morgado Mateus, que desde 1910 atendia crianças 
carentes no mesmo endereço — depois seria cons-
truído o Complexo do Tatuapé, desativado finalmente 
em outubro de 2007”. Tudo isso antes que, em 1976, 
a Secretaria de Promoção Social mudasse o nome da 
Fundação Pró-Menor para Fundação Estadual do Bem-
Estar do Menor (Febem), para se adaptar à política 
federal para a área do menor (a Funabem).

A Febem - nome pelo qual esta antiga institui-
ção ficou mais conhecida — deixou de atender ado-
lescentes carentes no início dos anos 1990, por conta 
do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), e se encarregou do atendimento aos infrato-
res. A instituição sofreria duras críticas. Segundo re-
portagem da revista Fórum, de 27/06/2012, “dentro 
e fora do estado de São Paulo, a Fundação Estadual 
do Bem-Estar do Menor ficou conhecida pelas fugas, 
rebeliões, denúncias de maus-tratos aos adolescen-

O que fez a Febem virar Fundação Casa
tes, tortura e superlotação. Estava óbvio, e público, 
o fracasso do projeto. Apenas em 2003, foram regis-
tradas 80 rebeliões. Em 2005, foram 53, sendo que 18 
delas no Tatuapé, o maior complexo na época, que 
chegou a abrigar 1,8 mil adolescentes, cerca de 20% 
dos jovens então detidos no estado”.

Prosseguia a reportagem: “Foram inúmeras as 
denúncias encaminhadas ao Ministério Público, à Or-
ganização dos Estados Americanos (OEA) e a diversas 
outras entidades de direitos humanos. A Febem ga-
nhou os noticiários nacionais e internacionais, reve-
lando os abusos contra a vida desses adolescentes e 
as suas reações não menos violentas.  A crise desses 
anos culminou com a mudança da presidência da ins-
tituição e em novas orientações de gestão. O nome 
também mudou. Um projeto de lei foi aprovado em 
dezembro de 2006 e, desde então, o atendimento 
aos adolescentes que cumprem medida socioeduca-
tiva é feito pela Fundação Casa. O então governador 
do estado Claudio Lembo ressaltou, na ocasião, que 
o nome ‘Casa’, que significa Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente, seria mais apropria-
do. Mas não era uma questão de semântica. O nome 
Febem e sua gestão estavam manchados”.

Um ano e meio antes disso, em junho de 2005, 
o presidente da então Febem, Alexandre de Mora-
es [atual secretário do Estado da Segurança Pública], 
havia sido substituído por Berenice Maria Giannella, 
após demitir 1.751 funcionários na tentativa de “aca-
bar com a tortura dentro da Febem”. Desses, 540 fo-
ram readmitidos após decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, e outros 923 por meio de uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) em abril de 2007. 
Os outros ou desistiram da ação, ou estão aposenta-
dos. A nova presidenta, no cargo ainda hoje, é pro-
curadora do Estado desde 1987, e foi indicada pelo 
governador Geraldo Alckmin (PSDB). Em sua gestão, 
Berenice Gianella tomou uma série de decisões para 
tentar reverter esse cenário, como a descentralização 
das unidades, a construção de novos prédios e a desa-
tivação dos grandes complexos. Mas continua enfren-
tando problemas como rebeliões, denúncias e ques-
tionamentos – inclusive de membros do próprio par-
tido do governador (leia texto nas páginas 46 e 47).
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sey, na Suíça, listado entre as “escolas mais caras 
do mundo” pelo portal Terra/Educação em notí-
cia de 17/01/2015. “Os alunos [do instituto suíço] 
assistem a aulas entre 8h e 15h30, com intervalo 
para almoço. Entre as 16h e 18h é [sic] o bloco de 
artes e esportes, onde os estudantes podem uti-
lizar uma das dez quadras de tênis ou praticar (...) 
tiro com arco, natação e artes marciais. Sean Len-
non, filho de John Lennon e Yoko Ono, e o príncipe 
Rainier III de Mônaco são alguns dos ex-alunos”.

Porém, é ainda mais oportuno fazer a com-
paração de valores com estabelecimentos que, 
assim como a Fundação Casa, abrigam jovens 24 
horas por dia. No Brasil, existem colégios internos 
onde estudantes da mesma faixa etária dos me-
nores infratores residem e estudam “por mensa-
lidades que variam de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil, [com] 
regalias como quarto VIP com frigobar e ar-condi-
cionado, academia e internet Wi-Fi” - como rela-
ta notícia do site IG Jovem de 09/04/2014. Exem-
plos são os colégios FAD-Minas, de Lavras (MG), 
e Unasp, de Engenheiro Coelho (SP), onde “alunos 
são divididos em quatro por quarto” e “para aque-
les que preferem um conforto a mais, um acrés-
cimo de R$ 100 a R$ 200 na mensalidade garante 
frigobar, ar-condicionado, TV a cabo e casa de ba-
nho privativo”. Mesmo que de abril de 2014 pra cá 
essas mensalidades tivessem dobrado, chegando a 
R$ 3 mil ou R$ 4 mil, ainda seriam bem inferiores 
ao citado gasto per capita, por mês, na Fundação 
Casa. Isso sem levar em conta que, nessa institui-
ção “socioeducativa”, nem 1 centavo é gasto com 
o ensino escolar, pois os menores assistem aulas 
com professores da rede pública, contemplada por 
orçamento próprio.

Na mesma Lei Orçamentária de 2015, o gas-
to anual com a Universidade de São Paulo (USP), 
por exemplo, é de R$ 5.321.395.013,00. No anuá-
rio da USP de 2015, com base de dados do ano an-
terior, havia 94.875 alunos matriculados. Ou seja, 
dividindo o orçamento pelo número de matricu-
lados, dá R$ 56.088,00 por ano para cada aluno. 

E R$ 4.674,04 para cada estudante mensalmente, 
menos do que a metade da verba prevista per ca-
pita, por mês, para os adolescentes na Fundação 
Casa. “Mas é bom que fique claro que nós, do Mi-
nistério Público, não questionamos a necessidade 
de gastar dinheiro com os menores infratores. O 
que estamos apontando é a contrapartida desse 
investimento: por que, com tanto dinheiro gasto, 
as condições são tão precárias?”, observa o pro-
motor Tiago de Toledo Rodrigues, que, além de 
integrante do Deij, é o 2º secretário da Associa-
ção Paulista do Ministério Público (APMP). “O que 
gerou nossa investigação foi exatamente a neces-
sidade de saber como estes recursos estão sen-
do usados”, reforça o promotor Fábio José Bueno.

Além dos dois, o Departamento conta com 
os promotores Daniela Hashimoto e Santiago Mi-
guel Nakano Perez. A APMP Revista conversou 
com eles e também com Pedro Eduardo de Camar-
go Elias, que integrava o grupo quando o estudo 
foi feito e agora atua no Juizado Especial Criminal 
de São Paulo (Jecrim) - e é, também, suplente do 
Conselho Fiscal da APMP. Os promotores encaram 
um desafio de dimensões consideráveis. A Promo-
toria de Infância e Juventude do Ministério Públi-
co de São Paulo, com atribuições na área de me-
nores infratores, é a maior do Brasil. O Setor de 
Execuções é, também, a maior Promotoria do país 
com atribuição para execução de medida socioe-
ducativa. “Nós somos cinco promotores para 22 
mil processos de execução, 51 unidades de inter-
nação para serem visitadas a cada dois meses (o 
que dá 25 visitas ordinárias por mês), fora inqué-
ritos civis e ações civis públicas”, afirmou Tiago 
Rodrigues, em “desabafo” pessoal (leia texto nas 
páginas 44 e 45) feito durante reunião do Conse-
lho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) 
no fim de junho. “É humanamente impossível que 
fiscalizemos todos estes locais, porque nós não te-
mos estrutura”, lamentou o promotor.
QUESTÃO DE PRIORIDADES - Naquela reunião do 
Conepi, outro promotor de Justiça, Fernando Hen-



40 APMP Revista

REPORTAGEM

rique de Moraes Araújo, havia proposto justamen-
te que o Ministério Público paulista estabelecesse 
“prioridade absoluta” para a área da Infância e Ju-
ventude. Porém, é nessa questão de “prioridades” 
que a própria Lei Orçamentária de São Paulo pro-
porciona outros dados comparativos bem interes-
santes. Em 2014, por exemplo, foram destinados 
à Fundação Casa R$ 1.211.310.964,00, valor que 
subiu para R$ 1.417.903.857,00 este ano, como 
já registrado nessa reportagem. Isso representa 
um incremento nominal (de R$ 206.592.893,00) e 
percentual (cerca de 17,06%) maior do que o ob-
tido pelo Ministério Público, que pulou de um or-
çamento de R$ 1.745.585.515,00 no ano passado 
para R$ 1.881.159.046,00 em 2015 – o que dá R$ 
135.573.531,00 a mais, 
um acréscimo de apro-
ximadamente 7,76%. 
Outro ponto sensível: 
o dinheiro destinado 
à Fundação Casa é, 
também, R$ 331,7 mi-
lhões maior do que os 
R$ 1.086.108.710,00 di-
rigidos ao Departamen-
to de Águas e Energia 
Elétrica (Daee).

Vale lembrar que o Daee, de acordo com sua 
página na internet, define-se como “o órgão gestor 
dos recursos hídricos do Estado de São Paulo” – e 
os paulistas enfrentaram (e enfrentam) grave pro-
blema de falta d’água neste ano. Se considerado o 
cálculo demográfico da Fundação Sistema Estadu-
al de Análise de Dados (Seade) de maio deste ano, 
o Estado de São Paulo tem 43 milhões de habitan-
tes. O que significa que o Daee prevê investimento 
anual em recursos hídricos de R$ 39,59 por habi-
tante. Ou R$ 3,29 por mês – algo diferente dos R$ 
133,7 mil anuais ou R$ 11,1 mil mensais reservados 
para cada menor infrator na Fundação Casa. “Em 
nossas visitas às unidades, vimos crianças e ado-
lescentes que permanecem com a mesma roupa 

por três dias, a mesma com que fazem atividade 
física. Muitos deles dormem no chão”, conta Fá-
bio Bueno. “Tem menores dividindo o mesmo sa-
bonete para tomar banho”, diz Tiago Rodrigues. 
O levantamento do Deij registrou déficit de pelo 
menos 1.500 vagas no sistema. “Sem contar quan-
tos meninos foram liberados por falta de vaga”, 
lembra Daniela Hashimoto.

Essa liberação de menores infratores foi alvo 
de denúncia do jornal Folha de S.Paulo, que, no dia 
22/07 deste ano, publicou reportagem afirmando 
que “Fundação Casa muda avaliação de jovens de 
maneira brusca”, porque os relatórios psicossociais 
apontam que um mesmo jovem é “empático” ao 
ser liberado e “imaturo” quando volta ao crime. A 

notícia criou ainda mais 
polêmica porque, cin-
co dias antes de sua di-
vulgação, chegou a ser 
suspensa por decisão 
da juíza Luciana Antu-
nes Ribeiro Crocomo, 
corregedora do Depar-
tamento de Execuções 
da Infância e da Juven-
tude da capital – o que 

gerou protestos do secretário do Estado da Justiça 
e Defesa da Cidadania, Aloísio de Toledo César, e 
do procurador de Justiça aposentado Munir Cury, 
um dos autores do ECA (leia texto nas páginas 48 
e 49). Ao ser finalmente publicada, a notícia da 
Folha incluiu a seguinte avaliação de Munir Cury: 
“Esses relatórios que se reproduzem me fazem 
ver que é uma criação de vagas. Quando um ado-
lescente é liberado, ele deveria ser acompanhado 
como egresso, e a Fundação Casa não faz”. O tex-
to dizia também que, em fevereiro deste ano, em 
um ofício, a Fundação confirmou enfrentar “uma 
crise sem precedentes” de superlotação.

O promotor Pedro de Camargo Elias diz que 
liberações por falta de vagas desacredita todo o 
sistema de medidas socioeducativas. “Há medi-

‘Há medidas previstas no ECA, 
reguladas pelo Sinase. Quando as 
medidas mais severas não estão sen-
do aplicadas, mesmo que proviso-
riamente, por falta de vagas, você 
desequilibra todo o sistema’
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Promotores Pedro Eduardo de Camargo Elias e Daniela Hashimoto, que também participaram da elaboração do inédito levantamento do Deij

das previstas no ECA, reguladas pela Lei do Sina-
se [Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca-
tivo], para adolescentes que praticam atos infra-
cionais. A partir do momento em que as medidas 
mais severas não estão sendo aplicadas, mesmo 
que provisoriamente, por falta de vagas, você de-
sequilibra todo o sistema”, justifica. Pelo Sinase “é 
organizada a execução das medidas socioeduca-
tivas aplicadas a adolescentes aos quais é atribuí-
da a prática de ato infracional”, segundo a página 
sobre “Crianças e Adolescentes” do site da Secre-

taria de Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública (SDH/PR).

Em razão da superlotação, há registros de 
rebeliões e tumultos nas unidades. Uma das rebe-
liões na Fundação Casa aconteceu no ano passado 
na Unidade Encosta Norte da Fundação Casa, no 
Itaim Paulista, quando três funcionários foram hos-
pitalizados após uma tentativa frustrada de fuga 
(segundo notícia do Portal IG de 03/04/2014). “Fi-
zemos uma recomendação para a Fundação Casa 
para transferir os adolescentes para outro local, 
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Em 2014, foram destinados à Fundação Casa R$ 1,2 bilhão, valor que subiu para R$ 1,4 bilhão em 2015, um incremento nominal (de R$ 206,5 milhões) e percentual (17,06%) maior do que o obtido pelo Ministério Público no período

até que fosse possível a transferência da unidade 
para outro local, menos perigoso”, conta Pedro 
Elias. Porém, o pedido foi negado, sob alegação de 
“déficit de vagas”. “Exatamente por isso o nosso 
pedido não foi para fechar a unidade e sim para 
colocar os adolescentes em outro local”, comen-

ta o promotor. De fato, o alto número de menores 
na instituição tem feito com que os adolescentes 
fiquem internados por períodos mais curtos. Dos 
1.232 casos de internação contabilizados nas uni-
dades da capital, entre agosto de 2014 e março de 
2015, 89,6% (1.104) não passaram mais de 12 me-
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Em 2014, foram destinados à Fundação Casa R$ 1,2 bilhão, valor que subiu para R$ 1,4 bilhão em 2015, um incremento nominal (de R$ 206,5 milhões) e percentual (17,06%) maior do que o obtido pelo Ministério Público no período

ses na Fundação Casa. E apenas cinco adolescen-
tes passaram mais do que dois anos em processo 
de ressocialização.

No período analisado, 34% dos menores já 
foram flagrados mais de uma vez cometendo atos 
como roubo, tráfico ou furto, entre outras possi-

bilidades. Agora, especificamente entre os meno-
res que acabaram sendo internados pela Justiça, 
50,5% voltaram a cometer algum ato infracional. 
“Aquilo que a Fundação Casa vem divulgando com 
o nome de reincidência não é reincidência. Aqui-
lo é única e exclusivamente uma suposta reite-
ração de medida socioeducativa de internação”, 
explica o promotor Tiago Rodrigues. Sobre a su-
perlotação, ele lembra que, em nota oficial publi-
cada pelo “Painel do Leitor”, da Folha de S.Paulo, 
em 21/07 (assinada por Marcio Aith, subsecretá-
rio de Comunicação do Governo de São Paulo), 
“10.019 jovens (...) saíram da Fundação Casa no 
primeiro semestre”. Questiona Tiago Rodrigues: 
“Se temos 148 unidades da Fundação no Esta-
do, isso dá mais de 67 adolescentes, em média, 
por unidade. Ou seja, o próprio governo estadu-
al está reconhecendo, com essa informação di-
vulgada pelo jornal, que o limite máximo de 40 
adolescentes por unidade determinado pelo Si-
nase está sendo ultrapassado em mais de 50% 
em cada local”.

Mas, voltando à questão orçamentária do 
Estado de São Paulo, vale a pena ressaltar só mais 
um detalhe: o valor anual gasto na Fundação Casa 
é, também, maior do que o do Hospital das Clíni-
cas - que, com verba total de R$ 1.279.104.629,00 
neste ano, ficou com R$ 138,7 milhões a menos. 
Segundo o site da Secretaria da Saúde do Gover-
no do Estado de São Paulo, “por mês, são cerca de 
250 mil pacientes” atendidos no Hospital das Clí-
nicas, o que dá 3 milhões de pessoas anualmente. 
Portanto, com o orçamento de 2015, o gasto mé-
dio com cada uma delas, no ano, é de R$ 426,36 – 
ou então, R$ 35,53 mensais. Um valor que é pra-
ticamente nada se comparados aos R$ 11,1 mil de 
custo per capita, mensalmente, na Fundação Casa. 
Ainda assim, essa instituição está, na avaliação 
dos promotores, “à beira do colapso”. O levanta-
mento feito por seus promotores detectou edifí-
cios em péssimas condições de uso, com vazamen-
tos, infiltrações, equipamentos quebrados, depre-
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dados, sem reforma e com banheiros precários. 
ESCALADA CRIMINAL - Mas o conjunto de proble-
mas é mais abrangente. Na capital paulista, são 
51 unidades de internação e semiliberdade, sem 
computar a Grande São Paulo e o restante do Es-
tado, nem os serviços de meio aberto (no Estado 
da Bahia, por exemplo, são três unidades; em Per-
nambuco, está sendo instalada a primeira unida-
de). Na medida de liberdade assistida, o adoles-
cente tem que aparecer uma vez por mês com os 
pais e passar pela assistente social, para checar se 
ele esta indo à escola. “O ideal é que pudéssemos 
ir a estes locais e participar. Não dá”, frisa a pro-
motora Daniela Hashimoto. Para se ter uma ideia, 

processos socioeducativos de cerca de 4 mil a 4,5 
mil adolescentes estão sob os cuidados de cada 
um destes cinco promotores de Justiça, sem con-
tar os do meio aberto, que também são acompa-
nhados no setor. “Se considerarmos uma escala-
da criminal que não tende a diminuir, a estimati-
va é de que esses números cresçam ainda mais”, 
projeta Tiago Rodrigues. 

Segundo o levantamento do Ministério Pú-
blico feito entre agosto de 2014 e maio de 2015, os 
atos infracionais praticados com maior frequência 
na capital paulista por crianças e adolescente são 
o roubo (56,6%) e o tráfico de drogas (22,8%). Os 
homicídios representam apenas 1,2% dos atos in-

Durante reunião do Conselho de Estudos 
e Políticas Institucionais (Conepi) no dia 
26/06, o promotor de Justiça Tiago de To-

ledo Rodriques fez, em suas palavras, um “desaba-
fo” sobre as condições precárias de trabalho dos 
promotores de Justiça que atuam junto ao Depar-
tamento de Execuções da Infância e da Juventu-
de (Deij). Na ocasião, o promotor Fernando Hen-
rique de Moraes Araújo propôs que, numa atitude 
de vanguarda, o Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP) estabeleça “prioridade absolu-
ta” para a área da Infância e Juventude. “A ideia 
é que a infância seja prioridade absoluta, confor-
me a Constituição Federal prevê, artigo 227. In-
ternamente, eu acredito que o MP também pre-
cisa definir essa questão. Nada impede que nós, 
no âmbito do MP de São Paulo, façamos isso. De 
uma forma até vanguardista”, afirmou Fernando 
Henrique de Moraes Araújo.

“Toda vez que houver um pedido de um 
promotor da Infância, que isso, no âmbito da ad-

Promotor ‘desabafa’ sobre condições precárias de trabalho
ministração superior, seja analisado de forma prio-
ritária. Essa é minha ideia de prioridade absoluta”, 
acrescentou, recordando iniciativa semelhante do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o provimento 
34, que prevê a criação de Vara exclusiva da Infân-
cia e Juventude nas Comarcas que tenham 100 mil 
habitantes. Foi então que Tiago de Toledo Rodrigues 
pediu a palavra e fez seu desabafo: “A Promotoria 
da Infância e Juventude, especificamente agora, 
a parte de execuções, respeitosamente, virou um 
ponto de passagem pra quem quer vir pra capital. 
Não tem opção, vai pra lá. E, logo que o sujeito con-
segue, sai de lá, porque a dificuldade de trabalho é 
gigantesca. A situação no Deij é calamitosa. Nós te-
mos só um oficial de promotoria e três auxiliares”.

“Os meus processos e os dos outros colegas 
não saem do cartório pra ciência, tamanho o volu-
me. Eu tomo ciência de 150 a 200 decisões por dia. 
Se eu demorar três minutos pra ler cada decisão e 
refletir, eu fico oito horas lendo, só ciência. E tenho 
audiência todos os dias”, ressaltou o promotor. Se-
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fracionais. Nesse período de nove meses, foram 
registrados 4,4 mil atos infracionais na capital. Os 
furtos somaram 7,7% desse total, a receptação 5,3% 
e os casos de porte de arma, 2%. Foram pratica-
dos por crianças e adolescentes, nesse intervalo, 
45 homicídios dolosos (com intenção) e 4 homi-
cídios culposos (sem intenção), o que soma 1,2%, 
praticamente o mesmo porcentual dos latrocínios 
(1,1%). O levantamento mostra, além de números 
relativos a atos infracionais cometidos, dados so-
bre períodos de internação, de liberdade assistida, 
de prestação de serviços comunitários, de semi-
liberdade, de medidas socioeducativas aplicadas 
e índices de reincidência. “A estrutura do Estado 

como um todo no enfrentamento dessa questão 
da delinquência juvenil está aquém do necessá-
rio”, avalia Fábio Bueno. “E uma vez fora da tute-
la do Estado o menor acaba voltando a delinquir”, 
aponta o promotor.

Os dados do Ministério Público são divididos 
por faixa etária (maiores e menores de 16 anos) e 
pelo sexo dos autores. De acordo com os promo-
tores, é bem menor o número de infratoras (tan-
to adultas quanto adolescentes), mas ainda assim 
existe um déficit “muito grande” de varas de inter-
nação feminina. Segundo eles, há unidades na ca-
pital, exclusivamente para meninas, que estariam 
com déficit de até 100 vagas. Uma delas seria a 

Promotor ‘desabafa’ sobre condições precárias de trabalho
gundo ele, até pouco tempo, o setor não tinha má-
quina de xerox nem telefone. “Eu não estou falando 
nada da Idade Média ou do Zaire. É aqui, na [rua] 
Piratininga! Nós não tínhamos telefone, só ramal. 
Não podemos conectar ar condicionado. Não tem 
viatura, nem motorista. Não tem vaga para todos 
pararem o carro, só para alguns. Os colegas usam 
estacionamento externo, o que não é barato e que 
estabelece uma desequiparação”.

“Nós saímos e passamos no meio das famí-
lias e adolescentes cujas internações acabaram de 
ser pedidas. Uma colega foi assaltada duas vezes 
no caminho do metrô”, continuou Tiago de Toledo 
Rodrigues. “Nós somos promotores de Justiça e não 
vamos nos deixar intimidar, mas ninguém tem peito 
de aço! Isso não é uma situação adequada. E é uma 
situação que já foi reportada aos diversos órgãos 
da administração dezenas de vezes. É um proble-
ma que se estende por anos e nós precisamos de 
uma solução pra isso, gente! É a maior Promotoria 
da Infância e Juventude da América Latina! Preci-

sa resolver isso aí”, prosseguiu o promotor. “Há 
mais ou menos uns 20 anos eles dizem que vão 
mudar de prédio. Mas não vai mudar. Isso, parti-
cularmente, me é bastante caro, porque as con-
dições, ali, são realmente muito adversas”.

Por fim, o promotor ponderou que, “embo-
ra outros colegas enfrentem dificuldades iguais ou 
até mais graves, [no Deij] não foi tratado como 
prioridade, infelizmente”. “E não estou falando 
dessa gestão, mas de todas”, frisou Tiago de To-
ledo Rodrigues. “Esse é um problema antigo, his-
tórico. É uma crítica a todas as gestões, porque 
não trataram aquilo como deveria. Eu acho que 
nós temos que fazer da Infância a mesma priori-
dade que nós cobramos que as outras instituições 
façam. Não dá pra trabalhar nessas condições”, 
concluiu. Após a fala do promotor, os integrantes 
do Conepi aprovaram o envio de um requerimen-
to à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) para me-
lhoria das condições de trabalho dos promotores 
da Infância e Juventude.             [Marcos Palhares]
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No dia 04/12/2012, o deputado estadual 
Orlando Morando (PSDB), do mesmo par-
tido do governador Geraldo Alckmin, foi 

ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp) para registrar a sua insatis-
fação e “indignação” com a gestão da Fundação 
Centro de Atendimento Socioeducativo ao Ado-
lescente (Fundação Casa) e pedir a saída da presi-
dente da instituição, Berenice Giannella. Segundo 
texto publicado no site do parlamentar, ele des-
tacou, em seu discurso, “a falta de educação da 
presidente da Fundação Casa e a falta de discus-
são com a população de São Bernardo [do Cam-
po] ao querer implantar mais uma unidade na ci-
dade e nem sequer fazer uma audiência pública”.

O deputado lamentou também a rebelião 
ocorrida na noite anterior, em 03/12/2012, em 
que 36 internos haviam fugido durante rebelião 
na unidade 1 da Fundação Casa, em São Bernar-
do do Campo. “Foi uma das maiores rebeliões 
nas novas unidades. Se já não bastasse o trauma 
dela querer impor mais uma unidade no municí-
pio, esse fato mostra a ineficiência da sua ges-
tão e da sua administração”, disse Morando, na 
ocasião. Outro ponto abordado, segundo o texto 
do site de Orlando Morando, “foi [a] ineficiência 
de gestão dos recursos públicos” – justamente 
o que vem questionando os promotores de Jus-
tiça do Ministério Público de São Paulo que atu-
am junto ao Departamento de Execuções Crimi-
nais da Infância e Juventude (Deij).

“Mesmo sendo do PSDB”, continuava o tex-
to publicado no site do parlamentar, “partido do 
governador Geraldo Alckmin, o deputado Orlan-
do Morando está tomando as devidas providên-
cias, inclusive já encaminhou formalmente esse 
fato ao Ministério Público”. Recentemente, em 
companhia do promotor de Justiça Alfredo Coim-

Deputado  questionou ‘ineficiência de gestão dos recursos  públicos’

bra, Morando visitou a APMP, onde foi recebido 
pelo presidente da entidade de classe, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, e pelo 1º secretário, Paulo Pente-

Promotor Alfredo Coimbra, Felipe Locke Cavalcanti, deputado Orlando Morando e Paulo Penteado Teixeira Junior durante encontro na Sede Executiva
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unidade feminina Chiquinha Gonzaga, na Mooca. 
Segundo notícia publicada pelo site do jornal Bra-
sil de Fato em 26/03/2015, “adolescentes estariam 
sendo torturadas” naquele local. “Elas apanham 
demais. Minha filha está com medo de falar”, te-
ria afirmado a denunciante, que preferiu não se 
identificar. Na época, a direção da Fundação Casa 
respondeu ao jornal que “não tolera qualquer tipo 
de desrespeito aos direitos humanos dos adoles-
centes atendidos, de ambos os sexos, nem com-
pactua com eventuais práticas violentas dos fun-
cionários”. A unidade Chiquinha Gozaga é a úni-
ca do Estado dedicada a adolescentes gestantes, 
com ala para bebês.

Outro aspecto preocupante relatado pelos 
promotores do Deij é que a segurança dos meno-
res é feita por agentes da própria unidade, não há 
policiamento. Cabe aos agentes socioeducativos a 
função de monitorar os adolescentes e vigiá-los. 
No geral, eles estão em número menor do que o 
necessário. Há ainda casos de funcionários sem 
preparação, que recebem apenas curso superfi-
cial, sem reciclagem, e que muitas vezes estão na 
linha de frente e quando ocorre um conflito grave. 
“Eles precisam lidar com a situação e acabam se 
envolvendo com os menores em casos de violên-
cia. Tanto podem ser os reféns quanto os agresso-
res”, afirma Fábio Bueno. Como o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP) exige relatório 
com dados específicos da fiscalização nas unida-
des, o que os promotores questionam é que, em 
cinco, fica difícil apurar. Quando eles ficam saben-
do das fugas ou das irregularidades, é por meio de 
informação dos próprios funcionários da institui-
ção. “Veja, é fruto daquilo que esses funcionários 
relatam, nós não estamos lá em tempo integral 
para constatar”, diz Tiago Rodrigues. “De forma 
que o Ministério Público acaba sendo reprodutor 
das informações da Fundação Casa. Não é o que 
o promotor viu e constatou”, conclui.

O levantamento feito pelos promotores 
mostra ainda que, entre agosto de 2014 e maio 
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ado Teixeira Junior. Na ocasião, conversaram 
sobre assuntos institucionais relativos ao Mi-
nistério Público.
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de 2015, a internação de 9 nove meses foi a me-
dida mais aplicada no caso dos atos infracionais 
cometidos por crianças e adolescentes (42%), se-
guida da liberdade assistida (34,8%), da prestação 
de serviços comunitários (13,5%) e semiliberdade 
(9,8%). Foram 338 casos de internação, o que cor-
responde a 21,8% das 1.552 medidas socioeduca-
tivas aplicadas. Em um único caso foi aplicado o 
período máximo de 36 meses. A segunda medi-
da mais aplicada foi internação por 8 meses, em 
261 casos (16,8% do total). Segundo a promotora 
Daniela Hashimoto, os juízes da área têm “predi-
leção por semiliberdade”. Com isso, os jovens fi-
cam soltos e, “quando dá, vão à escola”, afirma a 
promotora. Em visitas dos membros do Ministério 
Público, é comum flagrarem os meninos, indepen-
dentemente do horário, assistindo TV ou jogando 
videogame. “O que é mais comum é que eles vol-
tam pra casa no final de semana e não retornam 
ao cumprimento da medida”, resume Pedro Elias.
ATUAÇÃO PREVENTIVA – Ao questionarem o go-
verno do Estado quanto ao gasto e à qualidade do 
serviço prestado pela Fundação Casa, os promoto-
res pontuam que a atuação do Ministério Público 
moderno em defesa da infância e juventude tem 
que ser de atuação preventiva, mais barata, mais 
eficaz e menos custosa. “A atuação pós-fato, de 
repressão, de contenção ou de reparação, nunca 
vai atingir os mesmos objetivos e efeitos do que a 
prevenção daquele fato: a vítima que foi atingida 
por um roubo, a família que se viu alvo de ações 
de tráfico de drogas. Por mais atendida que seja, 
dificilmente ela vai retornar ao exato ponto que 
ela estava antes de acontecer”, argumenta Fábio 
Bueno. Com base na obrigação imposta pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) de que sejam fisca-
lizadas bimestralmente as unidades de internação 
de semiliberdade, o promotor acrescenta que “o 
ideal é que tivéssemos estrutura adequada para 
que também pudéssemos acompanhar cada uma 
destas instituições, até porque seria por um cará-
ter mais preventivo”.

“Essas iniciativas envolvem o acompanha-
mento de políticas públicas, a fiscalização da pro-
bidade, da eficiência com que se tem prestado o 
serviço”, complementa. O artigo “A falência da 

A reportagem “Em SP, jovem infrator passa 
de ‘empático’ a ‘imatura’ em 1 mês”, que 
o jornal Folha de S.Paulo estampou na 

capa de seu caderno Cotidiano em 22/07/2015, 
chegou a ter sua publicação impedida cinco dias 
antes por decisão da juíza Luciana Antunes Ribei-
ro Crocomo, corregedora do Departamento de 
Execuções da Infância e da Juventude da capi-
tal. O fato provocou críticas públicas do procu-
rador de Justiça aposentado Munir Cury, um dos 
autores do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA), que teve carta de sua autoria publica-

Munir Cury criticou impedimento judicial à notícia sobre a Fundação Casa

Fo
to

:R
od

rig
o 

Al
en

ca
r/

AP
M

P

‘Direitos vem sendo violados pela Fundação Casa ao liberar autores de atos infracionais gravíssimos’, disse Munir Cury, um dos autores do ECA



Munir Cury criticou impedimento judicial à notícia sobre a Fundação Casa

da na seção “Painel do Leitor” da Folha de S. Paulo 
no dia 20/07/2015.

“Devo relembrar a juíza Luciana Antunes Ri-
beiro Crocomo que a Doutrina da Proteção Integral, 
consagrada pela Constituição e por documentos in-
ternacionais que amparam crianças e adolescentes, 
garante a participação da sociedade (no caso, pelos 
meios de comunicação) em matéria de seus direitos 
fundamentais”, ressaltava a carta de Munir Cury. “Es-
ses direitos vem sendo violados pela Fundação Casa 
ao liberar autores de atos infracionais gravíssimos, co-
locando em risco a sociedade e desobedecendo pre-
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‘Direitos vem sendo violados pela Fundação Casa ao liberar autores de atos infracionais gravíssimos’, disse Munir Cury, um dos autores do ECA

ceitos legais em sentido contrário. Impedir a publica-
ção da reportagem é bloquear a reinserção social do 
adolescente”, acrescentava o procurador aposentado.

A reportagem da Folha, que havia sido suspen-
sa e que foi finalmente publicada em 22/07, também 
ouviu Munir Cury sobre as “mudanças bruscas de ava-
liação de jovens apreendidos” na Fundação Casa. “Es-
ses relatórios que se reproduzem me fazem ver que 
é uma criação de vagas. Quando um adolescente é li-
berado, ele deveria ser acompanhado como egresso, 
e a Fundação Casa não faz”, comentou o procurador. 
Outra voz a se levantar contra a decisão da juíza foi a 
do secretário do Estado da Justiça e Defesa da Cida-
dania, Aloísio de Toledo César, que classificou a classi-
ficou como “censura” durante uma cerimônia no Pa-
lácio dos Bandeirantes no dia 21/07/2015.

Na presença do governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) e do procurador-geral de Justiça, Márcio Fer-
nando Elias Rosa, o secretário estadual Aloísio de To-
ledo César, afirmou: “Cada vez que um órgão de im-
prensa é censurado, nossa democracia sofre abalo 
e anda para trás”.
PROJETOS PARA APRIMORAMENTO – No dia 
14/04/2015, os promotores de Justiça do Departa-
mento de Execuções da Infância e Juventude (Deij) do 
Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) con-
fraternizaram com o procurador de Justiça aposenta-
do Munir Cury em almoço no restaurante da Sede So-
cial da APMP, localizado no Largo São Francisco, no 
Centro de São Paulo. Naquela ocasião, um dos temas 
abordados foi o debate sobre projetos desenvolvidos 
por Cury na época do governador Mário Covas (PSDB) 
para aprimoramento da Fundação Casa (na época, Fe-
bem), que não foram aproveitados e que, neste ano, os 
integrantes do Deij pretendiam resgatar para possível 
viabilização. O 2º secretário da APMP, Tiago de Toledo 
Rodrigues, que é promotor e atua junto ao Deij, repre-
sentou a entidade de classe naquela confraternização.

Fundação Casa”, publicado no site da revista Car-
ta Capital em 06/02/2015, alertou: “É passada a 
hora de reavaliar as políticas públicas relacionadas 
aos jovens e adolescentes em conflito com a lei, 

e a consequente gestão da Fundação Casa, braço 
do Estado de São Paulo responsável pelos autores 
dos mais graves atos infracionais. Dentre as medi-
das a serem adotadas será preciso solucionar, [de 



Trabalho dos promotores repercutiu na mídia
Em pleno período de discussão e votação da polê-

mica redução da maioridade penal no Congresso 
Nacional, a imprensa deu ampla repercussão ao 

inédito levantamento realizado pelos promotores de 
Justiça da Infância e Juventude, que atuam junto ao De-
partamento de Execuções da Infância e Juventude (Deij), 
que apontou superlotação e problemas com as medidas 
socioeducativas aplicadas dentro das unidades da Fun-
dação Casa. No dia 12/01, o promotor Tiago de Toledo 
Rodrigues, que é também o 2º secretário da APMP, pu-
blicou o artigo “Uma nova perspectiva para a caixa pre-
ta da Fundação Casa” no site Consultor Jurídico (Conjur).

Cerca de um mês depois, Rodrigues e os promo-
tores Adriana de Morais, Daniela Hashimoto, Fabio José 
Bueno, Fabíola Moran Falopa, Marcos de Matos, Oswal-
do Barberis, Oswaldo Monteiro, Paula Pruks, Pedro Edu-
ardo de Camargo Elias e Santiago Miguel Nakano Perez 
assinaram conjuntamente o artigo “A falência da Funda-
ção Casa”, publicado pela revista Carta Capital. Três dias 
depois, Tiago Rodrigues concedeu extensa entrevista ao 
âncora da Rádio CBN, Milton Jung. E, no dia 13/02, Dia 
do Ministério Público, foi à Rádio Bandeirantes.

Em 21/02, o programa “Cartão de Visita”, do ca-
nal de televisão Record News, apresentado por Débora 
Santilli, teve como entrevistados Tiago Rodrigues e Fá-

bio José Bueno, seu colega no Deij. Em abril, os mem-
bros do Ministério Público voltariam a divulgar seu tra-
balho sobre a precariedade das medidas socioeducati-
vas para menores infratores no Estado de São Paulo: pri-
meiro, em 28/04, na reportagem “MP paulista aponta 
falhas no atendimento a menor infrator”, assinada por 
Leonardo Fuhrmann e publicada pelo site Brasil Econô-
mico; e depois, no dia seguinte, em entrevista concedida 
à Rede Globo e exibida pelo telejornal SPTV.

O jornal Folha de São Paulo também daria desta-
que, com matéria de capa, ao trabalho realizado pelos 
promotores que atuam no Deij no dia 18/05. Sob o títu-
lo “Alckmin usa menos rigor do que propõe contra me-
nores infratores”, a reportagem, assinada por Reynaldo 
Turollo Jr., afirmava que “ao mesmo tempo em que de-
fende uma mudança na lei para ampliar para oito anos 
o tempo máximo de internação de adolescentes que co-
meterem infrações graves, o governo Geraldo Alckmin 
(PSDB) mantém poucos jovens internados pelo período 
máximo hoje permitido, de três anos”.

Tiago Rodrigues e Daniela Hashimoto, também 
promotora do Deij, assinaram em 06/07 o artigo “Pelo 
menos em São Paulo, o excesso de internações de ado-
lescentes é um mito”, publicado pelo site Consultório Ju-
rídico (Conjur). Em 10/06, foi a vez da a jornalista Maria 
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uma] vez por todas, o problema da superlotação, 
e garantir um processo socioeducativo satisfató-
rio pelo tempo necessário à reeducação dos ado-
lescentes, que apresente à sociedade resultados 
eficientes e proporcionais ao expressivo investi-
mento feito pelos cofres públicos. É o que o Mi-
nistério Público tem buscado, cotidianamente, nas 
diversas investigações e ações judiciais”. O texto 
foi assinado pelos promotores Adriana de Morais, 
Daniela Hashimoto, Fabio Bueno, Fabiola Moran 
Faloppa (diretora de Patrimônio da APMP e uma 
das diretoras da APMP Mulher), Marcos de Ma-
tos, Oswaldo Barberis, Oswaldo Monteiro, Paula 
Pruks, Pedro Eduardo de CamargoElias, Santiago 
Nakano Perez e Tiago Rodrigues.

Mas, para organizar tudo isso, há uma sé-
rie de dificuldades. Os promotores sustentam que 
as condições humanas e materiais estão aquém 
daquilo que seria necessário para desenvolver o 
melhor trabalho – o que exigiria mais mecanis-
mos e recursos. Diversas reivindicações foram 
feitas à Procuradoria-Geral de Justiça, além de 
pedidos de cargo e representação ao CNJ, para 
que o Tribunal de Justiça de São Paulo instalasse 
varas de execuções de medidas socioeducativas, 
que já foram criadas por lei mas ainda não insta-
ladas. Daniela Hashimoto afirma que “você con-
vive diariamente com flagrante inconstituciona-
lidade: não tem juiz natural, independentemente 
de ser da Infância e Juventude. Convivemos com 
isso”. Da parte do governo do Estado, com a ex-
tinção da Febem e a criação da Fundação Casa, 
esperava-se um novo modelo de atendimento aos 
adolescentes. “No Brasil, sempre que você cobra 
a qualidade de um serviço público, a resposta é 
sempre a mesma: falta dinheiro. Mas a Fundação 
Casa tem mais de R$ 1 bilhão por ano. Para onde 
vai este dinheiro?”, indaga Fábio Bueno.

O caminho para o esclarecimento dessa dú-
vida está sendo apontado, neste momento, pelo 
trabalho crítico e fiscalizador do Ministério Pú-
blico. Resta saber: será recompensado?

Lydia Flandoli entrevistar Tiago Rodrigues no jornal da 
TV Gazeta. Rodrigues e Fábio Bueno voltariam a falar 
sobre a Fundação Casa no dia 07/07, em entrevista à 
Rádio CBN que provocou resposta, no dia seguinte, da 
presidente da Fundação Casa, Berenice Gianella. Na 
ocasião, a APMP emitiu Nota Pública manifestando “seu 
irrestrito apoio” ao promotores do Deij e repudiando 
as declarações da presidente da instituição estadual. 

“Ao apontarem aos meios de comunicação, 
por inúmeras vezes, os problemas que detectam no 
funcionamento da Fundação Casa e nas medidas so-
cioeducativas aplicadas a menores infratores no Es-
tado de São Paulo, os referidos Promotores de Justi-
ça sempre o fizeram com base em provas fundamen-
tadas. E, principalmente, no estrito cumprimento de 
seus deveres legais e constitucionais, com arrimo em 
sua independência funcional”, dizia a Nota da entida-
de de classe. O Movimento do Ministério Público De-
mocrático (MPD) também repudiou em Nota, na mes-
ma data, os “termos desrespeitosos” usados por Be-
renice Gianella. Nove dias depois, em 17/07, o Minis-
tério Público do Estado de São Paulo emitiu Nota de 
Apoio aos promotores da Infância e Juventude da Ca-
pital. Por fim, Tiago Rodrigues voltou ao jornal da TV 
Gazeta em 23/07 para falar sobre a Fundação Casa.
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O melhor caminho para
problemas com os tributos
Presidida pelo promotor de Justiça aposentado José

Ernesto Furtado de Oliveira, a Procontri é uma associação 
que presta serviço de informações aos contribuintes

Por Dora EstEvam

Em 2015, a taxa básica de juros - equiva-
lente à taxa referencial do Sistema Es-
pecial de Liquidação e de Custódia (Se-

lic) - subiu 0,75%. As tarifas de energia estão 
mais caras, as regras para seguro-desempre-
go, abono salarial e pensões por morte foram 
alteradas, o salário mínimo foi arredondado 
para baixo, a correção da tabela do Imposto 
de Renda (IR) ficou aquém da inflação e R$ 
22,7 bilhões foram bloqueados no Orçamen-
to de 2015. Além disso, o contribuinte ainda 
tem outras obrigações tributárias, como o 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o 
imposto do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) e o Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) para pagar.  

Estes são alguns dos tributos que o ci-
dadão tem de cumprir quando recebe em sua 
casa os boletos bancários para os devidos 

pagamentos. O contribuinte que pode pagar 
fica em dia com o governo, mas, infelizmen-
te, este não é o caso de todos os brasileiros. 
Por diversas razões, entre elas o desempre-
go, o aumento do custo de vida, doenças e 
outros problemas particulares, muitos con-
tribuintes deixam de realizar os pagamentos, 
por meses e até anos. Cabe ao governo a co-
brança destes impostos – e é aí que come-
çam os problemas. Em conseqüência da fal-
ta de pagamento, o contribuinte recebe uma 
intimação e o nome dele é negativado e in-
cluído no Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos e Entidades Estadu-
ais (Cadin) ou na Centralização de Serviços 
dos Bancos (Serasa).

Títulos acabam sendo protestados, cer-
tidões de dívida ativa (CDAs). A conseqüên-
cia disso é que a pessoa com o nome negati-
vado não pode ter o exercício da sua cidada-
nia, não pode realizar empréstimos, fica com 
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‘O poder público te oprime em termos de cobrança de tributos, de taxas, e às vezes muitas delas são ilegais’, afirma o presidente da Procontri
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o “nome sujo” na praça. Enquanto não pa-
gar, mesmo que seja prescrita ou em de-
cadência, o consumidor tem que resolver 
isso na Justiça. Segundo o presidente da 
Procontri, organização não-governamen-
tal (ONG) especializada em atendimento 
ao consumidor na área de tributos, o pro-
motor de Justiça aposentado José Ernes-
to Furtado de Oliveira, ainda que o contri-
buinte tente pagar fica inviável em razão 
dos juros abusivos impostos pelo governo, 
sem contar a forma com que o contribuin-
te é cobrado pela dívida.

“A relação jurídica tributária já é uma 
relação complexa, e de certa forma, des-
pótica. Por que? É o poder público te opri-
mindo em termos de cobrança de tribu-
tos, de taxas, e às vezes muitas destas ta-
xas de cobranças são ilegais”. De acordo 
com o presidente da Procontri, órgãos de 
proteção ao consumidor já estão consoli-
dados, porém, faltava no mercado um ór-
gão capaz de atender os anseios do contri-
buinte mostrando a ele qual o melhor ca-
minho para a solução dos problemas rela-
cionados aos tributos atrasados, e mesmo 
aquele que quer ter a certeza do que ele 
esta pagando está certo.

E este caminho só foi possível após a 
experiência que o promotor teve no Minis-
tério Público. “Na minha função de promo-
tor, na época designado na procuradoria 
de Interesses Difusos e Coletivos, eu vi o 
quanto o contribuinte esta desprotegido, 
mesmo porque, na época em que eu esta-
va na ativa, eu não podia usar da ação civil 
pública, que é uma ferramenta jurídica de 
proteção coletiva, social, porque na maté-
ria tributaria esse particular do exercício 
da ação civil pública para fins tributários a 
lei proíbe, ou seja, o Ministério Público não 
pode usar esta ferramenta para este fim”.  

A s instituições financeiras consultadas 
pelo Banco Central (BC) no início de ju-
lho elevaram pela 12ª semana seguida 

a projeção para a inflação de 2015. Desta vez, 
a estimativa para o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 9% para 
9,04%. Quatro semanas antes, a projeção esta-
va em 8,46%. Para 2016, a estimativa caiu de 
5,50% para 5,45%. O próprio BC projeta infla-
ção em 9%, este ano, muito acima do teto da 
meta (6,5%). O BC só espera alcançar o cen-
tro da meta (4,5%) em 2016.Para tentar frear 
a alta dos preços, o Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do BC tem elevado a taxa bási-
ca de juros, a Selic. A taxa já foi elevada seis 
vezes seguidas e o BC tem sinalizado que o ci-
clo de alta continua.

Ainda em julho, a taxa Selic estava em 
13,75% ao ano e as instituições financeiras espe-
ravam que chegasse a 14,5% ao final deste ano. 
No final de 2016, a Selic deve ficar em 12,06% 
ao ano de acordo com a mediana (desconside-
ra os extremos nas projeções) das expectati-
vas. A taxa é usada nas negociações de títulos 
públicos no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic) e serve como referência para 
as demais taxas de juros da economia. Ao re-
ajustá-la para cima, o BC contém o excesso de 
demanda que pressiona os preços, porque os 
juros mais altos encarecem o crédito e estimu-

Projeção do mercado para inflação subiu para 9,04%

José Ernesto Furtado de Oliveira com-
plementa: “O Supremo Tribunal Federal, atra-
vés de um recurso extraordinário nº 213.631, 
vetou ao MP o exercício desta função de zelar 
pelos interesses sociais e coletivos com base 
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Projeção do mercado para inflação subiu para 9,04%
lam a poupança. Quan-
do reduz os juros bási-
cos, o Copom barateia 
o crédito e incentiva a 
produção e o consumo, 
mas alivia o controle so-
bre a inflação. Embora 
ajude no controle dos 
preços, o aumento da 
taxa Selic prejudica a 
economia, que atraves-
sa um ano de recessão, 
com queda na produção 
e no consumo.

A expectativa das 
instituições financeiras 
para a retração da eco-
nomia, este ano, passou 
de 1,49% para 1,50%. Essa é a sétima piora se-
guida na estimativa para o Produto Interno Bru-
to (PIB), soma de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país. Para o próximo ano, a projeção 
é de crescimento, mas de apenas 0,5%. Na ava-
liação do mercado financeiro, a produção indus-
trial deve ter uma queda de 4,72%, contra 4% 
previstos na semana passada. Em 2016, a proje-
ção de crescimento passou de 1,50% para 1,35%. 
A pesquisa do BC também traz a projeção para 
a inflação medida pelo Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI), que subiu de 

7,37% para 7,42%, este ano. Para o Índice Geral 
de Preços - Mercado (IGP-M), a estimativa pas-
sou de 7% para 7,32%, em 2015. A estimativa 
para o Índice de Preços ao Consumidor da Fun-
dação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fi-
pe) subiu de 8,58% para 8,60%, este ano.A pro-
jeção para a cotação do dólar subiu de R$ 3,20 
para R$ 3,22, ao final de 2015, e de R$ 3,37 para 
R$ 3,40, no fim de 2016.A projeção para a cota-
ção do dólar subiu de R$ 3,20 para R$ 3,22, ao 
final de 2015, e de R$ 3,37 para R$ 3,40, no fim 
de 2016.                                      (Agência Brasil)

na estrutura do direito da relação jurídica tri-
butária”.  E ainda: “É o poder público oprimin-
do em termos de cobrança de tributos, de ta-
xas, e muitas das vezes muitas destas taxas de 
cobranças são ilegais”, diz. O foco da Procon-

tri é o pequeno e médio contribuinte, o que 
na opinião do promotor são os que mais so-
frem, não têm para quem recorrer. “Mas ele 
pode, como pessoa física, entrar na Justiça e 
se defender, nós damos o caminho”, conclui. 
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A natureza jurídica da ONG é a de uma 
“associação sem fins lucrativos de caráter ci-
vil, que presta serviços de informação ao con-
tribuinte para que ele encontre o caminho”. 
Através dela, muitos descobrem o quanto de-
vem pagar - ou não - para o governo. Casos 
como o de um cliente, por exemplo, que não 

quis se identificar, P.R., que teve o nome inclu-
ído no cadastro de inadimplentes, só foi desco-
brir quando precisou realizar um empréstimo. 
Há 11 anos ele teve o carro vendido, ocorre que 
o comprador não comunicou a venda do auto-
móvel aos órgãos responsáveis, como a Secre-
taria da Fazenda, por exemplo, “pelo código de 

Custo da energia elétrica aumentou 60% no prazo de apenas um ano

O custo da energia elétrica acumulou inflação 
de 60,42% no período de 12 meses, entre 
março de 2014 e março de 2015, segun-

do dados de março do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para 
efeito de compração, a inflação oficial, medida pelo 
IPCA, ficou em 8,13% - o que dá ideia do “aperto” 

financeiro enfrentado pelos brasileiros na hora de 
pagar suas contas.

Em março, a energia elétrica ficou, em média, 
22,08% mais cara no país, respondendo por mais da 
metade da inflação oficial no mês, que ficou em 1,32%. 
A bandeira tarifária é um custo extra que o consumi-
dor precisa pagar quando as usinas termelétricas são 
acionadas para produzir energia. A energia produzi-
da por essas usinas é mais cara do que a produzida 
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trânsito quem tem que comunicar ao Detran é 
quem compra, não quem vende”, e ainda, “es-
tamos pedindo a declaração de inegebilidade 
desse tributo e pedindo uma tutela antecipada 
para que o nome dele saia do Cadin e do Sera-
sa”,  explicou o presidente da ONG, José Ernes-
to Furtado de Oliveira.

MAIs INfORMAçõEs:

www.procontri.com.br
jefurtadooliveira@gmail.com

(13) 3221-1650

Custo da energia elétrica aumentou 60% no prazo de apenas um ano
pelas usinas hidrelétricas. E como as térmicas estão 
sendo muito usadas, a bandeira tarifária está verme-
lha: a mais cara. Entre as cidades e regiões metropo-
litanas analisadas pelo IBGE, a maior alta na energia 
elétrica foi registrada em Campo Grande (34,77%). 
No Rio, a alta foi 23,34% e em São Paulo, 25,63%.

“Esse aumento leva em conta os reajustes 
extraordinários concedidos pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) às concessionárias. Tam-

bém inclui a bandeira tarifária que, neste mês, ficou 
vermelha”, comentou a coordenadora de Índice de 
Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos. “A alta da 
energia elétrica tem não só impacto direto no bol-
so do consumidor, que paga sua conta de luz, como 
também tem efeito indireto no preço de outros pro-
dutos, já que aumenta o custo dos produtores e for-
necedores de serviços aos consumidores”, acres-
centou.                                                   (Agência Brasil)
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APMP lamenta perda de Washington Medeiros Barra
Procurador de Justiça que presidiu a entidade de classe por mais tempo, em cinco gestões, faleceu no início de agosto

A diretoria da APMP manifestou seu pesar, no 
dia X de agosto, pelo falecimento do pro-
curador de Justiça Washington Epaminon-

das Medeiros Barra, que exerceu o cargo de presi-
dente da Associação Paulista do Ministério Público 
por mais tempo, num período total de dez anos - 
de 1994 a 1998 e de 2006 a 2012. Em suas gestões, 
além de grande expansão da estrutura física e dos 
serviços e atendimentos oferecidos aos associados, 
a APMP ganhou corpo como entidade representa-
tiva. Sua morte causou comoção entre os membros 
do Ministério Público de São Paulo e do país, reuniu 
centenas de pessoas no velório e no sepultamen-

to, com inúmeras 
demonstrações de 
lamento e pesar, 
refletidas em no-
tas emitidas pela 
APMP, Procurado-
ria-Geral de Justi-
ça (PGJ), Associa-
ção Nacional do 
Ministério Públi-
co (Conamp) e Mo-
vimento do Minis-
tério Público De-
mocrático (MPD).

Dizia a Nota 
de Pesar divulga-
da pela diretoria 
da Associação: 
“Nós, da APMP, di-
rigentes e funcio-
nários, e todos os 
Promotores e Pro-
curadores de Jus-
tiça de São Pau-
lo, da ativa e aposentados, guardaremos, sempre, 
a imagem de Washington Epaminondas Medeiros 
Barra como exemplo de administrador e de defen-
sor da instituição e dos direitos e prerrogativas da 
classe”. A Nota da PGJ ressaltava: “O Doutor Barra 
deixa um legado de atuação decisiva em favor do 
Ministério Público brasileiro e de seu perfil constitu-
cional”. A Conamp, por sua vez, resumia: “Washing-
ton Epaminondas Medeiros Barra deixa um legado 
de trabalho, compromisso, coragem e luta, que fi-
cará para sempre na lembrança de todos os mem-

Washington Medeiros Barra em 2008, inaugurando o auditório da APMP (que hoje tem o nome de Franciscmar Lamenza): 
em suas gestões, foram adquiridas a Sede Social, no Largo São Francisco, a Sede Litorânea e a Sede de Presidente Prudente

APMP Revista nº 1: criada na segunda gestão de Washington Barra
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APMP lamenta perda de Washington Medeiros Barra
Procurador de Justiça que presidiu a entidade de classe por mais tempo, em cinco gestões, faleceu no início de agosto

bros do Ministério 
Público e de todos 
os cidadãos desti-
natários de seus 
relevantes servi-
ços como procu-
rador de Justiça”. 
Por fim, a nota do 
MPD destacava: 
“Durante os cin-
co mandatos em 
que foi presiden-
te da APMP (...), 
Washington Epa-
minondas Medei-
ros Barra –o Bar-
ra, como era co-
nhecido– fez jus 
à fama de ‘lenda’ 
da instituição”.

Neste ano 
de 2015, Washing-
ton Barra exercia o 
cargo de secretá-

rio executivo da Procuradoria de Justiça Cível e de 
Mandados de Segurança no Ministério Público do 
Estado de São Paulo, tendo o colega José Luís Alicke 
como vice-secretário. Na mesma Procuradoria, em 
2014, havia desempenhado a função de vice-secretá-
rio. Além disso, era membro nato do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores e integrou o Conselho 
Superior do Ministério Público (CSMP). Também in-
tegrou Banca Examinadora em Concurso de Ingresso 
ao Ministério Público de São Paulo. Nascido na cida-
de de São José do Rio Preto, no interior paulista, em 

10/10/1946, formou-se em Direito no ano de 1973, 
pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). In-
gressou no Parquet paulista em 1º/12/1978, depois 
de ter sido promotor de Justiça no Estado do Para-
ná. Tornou-se procurador de Justiça, em São Pau-
lo, na data de 24/06/1989.

Em suas administrações como presidente da 
APMP, a entidade teve grande expansão em sua es-
trutura física: foram adquiridas a Sede Social, no 
Largo São Francisco (que abriga o auditório e um 
dos restaurantes da entidade de classe, que será 
rebatizado como Espaço Washington Epaminondas 
Medeiros Barra), a Sede de Presidente Prudente e 

Washington Medeiros Barra em 2008, inaugurando o auditório da APMP (que hoje tem o nome de Franciscmar Lamenza): 
em suas gestões, foram adquiridas a Sede Social, no Largo São Francisco, a Sede Litorânea e a Sede de Presidente Prudente

Chalés construídos na Sede Campestre, que teve restaurante reformado
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a Sede Litorânea, na Juréia do Norte. Antiga aspi-
ração da classe, a sede praiana de São Sebastião 
continua sendo uma das mais frequentadas pe-
los associados, familiares e convidados. Além dis-
so, foi sob sua administração que foram constru-
ídos os chalés na Sede Campestre, no município 
de São Roque, e reformado o restaurante local.

Os períodos de Washington Barra na Pre-
sidência da APMP também foram marcados pela 
atenção especial com os aposentados, a reformu-
lação total do plano de saúde oferecido aos asso-
ciados e um rigoroso saneamento nas finanças da 
entidade de classe. O investimento em comuni-
cação foi outra de suas preocupações: ao ser re-
eleito e tomar posse para a segunda gestão, em 
outubro de 1996, criou esta APMP Revista e par-
ticipou da coordenação editorial até a edição nº 
56. A publicação abriu espaço para divulgação na-
cional dos textos jurídicos dos promotores e pro-
curadores de Justiça paulistas e dinamizou a cir-
culação de informações de interesse institucional. 

A democratização do Ministério Público foi 
outra das bandeiras de Washington Barra como 

dirigente da entidade de classe. Logo em sua primei-
ra gestão a frente da APMP, foi criado o Conselho de 
Administração das Regiões, que, embora não tendo 
existência estatutária, possibilitou maior participação 
dos colegas do Interior na condução da entidade de 
classe. Além disso, em 2007, já em sua terceira ges-
tão como presidente, a APMP entrou com Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o artigo 10 
da Lei Complementar 734/93, que estabelece regras 
para eleição do procurador-geral de Justiça, visando 
a elegibilidade de promotor de Justiça para este car-
go. Embora, infelizmente, a Adin tenha sido julgada 
improcedente, a causa ganhou força a partir de então 
como bandeira da Associação, culminando com a ma-
nifestação favorável da classe em consulta realizada 
pelo Ministério Público de São Paulo entre junho e ju-
lho deste ano, à possibilidade de promotor de Justiça 
se candidatar ao cargo de PGJ (o tema segue em de-
bate no Órgão Especial do Colégio de Procuradores).

Também como presidente da APMP, Washington 
Barra representou por muitos anos os promotores e 
procuradores de Justiça de São Paulo na Conamp, em 
Brasília. Sua atuação intitucional conquistou respeito 

Antiga aspiração da classe, a Sede Litorânea de São Sebastião, na Juréia do Norte, continua sendo uma das mais frequentadas pelos associados
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Washington Medeiros Barra discursa em reunião da Conamp, em Brasí-
lia, tendo ao lado o 1º vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio Christino

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, entrega placa a Washington Medeiros Barra por sua atuação na Conamp, na presença da atual pre-
sidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Norma Cavalcanti, e do presidente anterior da entidade, César Mattar Junior
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e reconhecimento em todo o território nacional. Por 
esse motivo, em fevereiro de 2013, recebeu uma pla-
ca em homenagem à sua atuação na entidade nacio-
nal das mãos do atual presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, na presença do 1º vice-presidente da 
entidade de classe, Marcio Sérgio Christino, da atual 
presidente da Conamp, Norma Angélica Reis Cardo-
so Cavalcanti e do presidente anterior daquela enti-
dade, César Mattar Junior. Como dirigente associati-
vo, Washington Barra foi, também, um dos fundado-
res e o primeiro presidente do Colégio de Instituido-
ras da Previdência Associativa do Ministério Público 
(Jusprev), maior união formal de associações de car-
reiras jurídicas públicas e de auditoria fiscal do Brasil.

Por todo esse trabalho e empenho e por todas 
as obras e projetos que realizou, o nome de Washing-
ton Medeiros Barra permanecerá gravado na APMP 
e no Ministério Público como símbolo de dedicação 
à classe, à instituição, à Justiça brasileira e ao país.
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Depois de passar por re-
formas e uma ampla reestru-
turação administrativa, os res-
taurantes administrados pela 
APMP, tanto na Sede Social do 
Largo São Francisco, quanto no 
Fórum da Barra Funda, ganha-
ram espaços novos, mais mo-

dernos e perfeitamente ade-
quados às normas de qualida-
de de serviços e segurança ali-
mentar. Nutricionistas passaram 
a cuidar do bem estar dos as-
sociados, que hoje contam cm 
uma oferta de alimentos equi-
librados e preparados com o 
que há de melhor no mercado 
gastronômico.

Do happy hour aos restaurantes
Espaços da APMP cumprem dupla função de alimentar bem e reunir promotores e  procuradores 

de Justiça paulistas em memoráveis confraternizações há mais de quatro décadas

Por Paula dutra* Mas a história destes pe-
quenos espaços, que, mais do 
que alimentar, têm a função de 
reunir e confraternizar promo-
tores e procuradores de Justiça 
paulistas, data de muito tem-
po atrás. Sua trajetória acom-
panhou e foi palco da carreira 
de muitos colegas e de muitos 
acontecimentos ligados ao Mi-
nistério Público. Sua primeira 
sede estava situada no Edifí-
cio Clóvis Beviláqua, mais co-
nhecido como Edifício da Ran-
gel Pestana.

O 12 º andar do núme-
ro 203 da avenida de mesmo 
nome abrigou o primeiro en-
saio do atual restaurante, que 
abriu suas portas aos asso-
ciados em 18 de setembro de 
1970, durante a gestão do en-
tão presidente da APMP, o pro-
curador de Justiça Ronaldo Por-
to Macedo, que esteve à frente 
da associações entre os anos 
de 1970 e 1972.Porém, o pro-
cesso é mais antigo. Esta Sede 
foi adquirida em fevereiro do 
mesmo ano, na gestão de Vic-
tor Lopes Teixeira, e reforma-
da durante todo este período. 

O 12º andar do nº 203 da 
Avenida Rangel Pestana 
abrigou o primeiro ensaio 
do atual restaurante, aberto 
em 18 de setembro de 1970

*Com agradecimentos a Walter Paulo Sa-

bella, ex-presidente da aPMP e secretário 

do Órgão Especial do Colégio de Procurado-

res, pelas informações e materiais cedidos



O que se desejava era um 
local perfeito, que servisse ade-
quadamente os anseios dos co-
legas. Tanto é verdade que duas 
comissões foram formadas, su-
cessivamente, para se encarre-
garem dos projetos e da exe-
cução da reforma e readequa-
ção dos espaços. O tempo não 
era problema e as ideias eram 
muitas. A primeira comissão 
foi composta por Antonio Cel-
so Di Munno Corrêa, Carlos Si-
queira Neto e José Cassio Soa-
res Hungria. A segunda contou 
com Victor Affonso Lopes Tei-
xeira, Geraldo Macarini Bego 
e Jackson Gouveia de Barros.
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O primeiro restaurante 
não tinha exatamente esta 
função. Era muito mais utili-
zado como Sede Social. Sua 
grande função era a reunião 
de membros do Ministério Pú-
blico. Era ser o palco das co-
memorações, das reuniões im-
portantes, das premiações e 
dos memoráveis happy hours, 
já que no mesmo espaço, além 
de um amplo hall para pales-
tras, espaço de leitura e recin-
to de reuniões, todos muito 
modernos para a época, fun-
cionava um pub diariamente, 
com serviço completo de bar 
a partir do entardecer. O papo 

A atual gestão da APMP promoveu ampla 
reforma no restaurante localizado no Fó-
rum da Barra funda (abaixo, à esquerda), 
que hoje conta com  modernas instala-
ções (foto à direita) e recebe os colegas 

para happy hours  na terceira quarta-feira 
de cada mês, com música ao vivo
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com amigos muitas vezes foi 
embalado por serestas e toca-
tas, algumas com a presença 
do solista de viola clássica da 
Orquestra Sinfônica de Cam-
pinas José Rastelli, a convite 
do procurador de Justiça Plí-
nio Machado.  

Durante muito anos, 
aquele foi o local utilizado 
para as reuniões dos Grupo 
de Estudos, nascidos há pou-
co, lançamento de livros, ex-
posições, espetáculos e co-
quetéis. E não podemos deixar 
para trás os grandes encon-
tros, hoje chamados de happy 
hours, que aconteciam sem-
pre às quartas e sextas feiras, 
que se estendiam, muitas ve-
zes, até depois da meia-noite. 
Também tinham encontro mar-
cado no local, religiosamente, 
os promotores do Tribunal do 
Júri, que reunia grandes no-
mes como o ex-presidente da 
APMP e atual secretário do 
Órgão Especial, Walter Paulo 
Sabella, o ex-corregedor-ge-
ral Antonio de Pádua Bertone 
Pereira e Fábio Antonio Gui-
marães, entre tantos outros. 
Alguns preferiam se arriscar 
em partidas de xadrez, como 
era o caso do ex-comandan-
te da antiga Guarda Civil de 
São Paulo, o Coronel Galvão e 
pai da procuradora de Justiça 
e desembargadora aposenta-
da Luzia Galvão, assim como 
o procurador de Justiça Dur-
val Cintra Carneiro.

Em 6 de novembro de 
1990, durante a gestão do en-
tão presidente da APMP Re-
nato Martins Costa, foi defini-
tivamente aberto o primeiro 

Boletim informativo da APMP (re-
produção abaixo) noticia a inaugu-
ração, em 6 de novembro de 1990, 

do restaurante na Sede Social da 
entidade de classe, que localizava-se 

na Avenida Rangel Pestana

Política e risadas no ‘Baixo Clero’
Há cerca de 20 anos, vários 

promotores começaram a frequen-
tar, juntos, o restaurante da APMP 
localizado num pequeno salão na 
rua Rangel Pestana. Entre eles, 
Osvaldo Barberis Junior e Osval-
do Monteiro da Silva Neto. Sem-
pre se sentavam na mesma mesa, 
que, com o tempo, passou a ser a 
mais concorrida e conhecida como 
“Baixo Clero” – apelido que deriva 
da fama de que ali não se reúnem 
os “cardeais”, ou seja, os “podero-
sos” do Ministério Público. Quan-
do a Sede Social e o restaurante se 
mudaram para o prédio do Largo 
São Francisco, o “Baixo Clero” foi 
junto. “É um espaço democrático. 
Você pode vir sozinho, se sentar e 
se apresentar. Todos são benvin-
dos. Só temos uma regra: não fa-
lar de trabalho”, conta Barberis. 
Porém, ninguém nega que, ali, se 
fala muito de política - e principal-
mente a interna.

“Este espaço é neutro”, res-
salta o promotor. “Em nossa mesa 
se sentam pessoas ligadas a lados 
opostos da política, candidatos, 
para falar de amenidades e dar 
muita risada”, acrescenta o pro-
motor. A qualidade da culinária e 
o bom atendimento também in-
centivam os amigos para a visita 
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restaurante da Associação. A 
primeira refeição, já no siste-
ma idêntico ao atual – self ser-
vice - contou com a presença 
do Procurador-Geral da época, 

Antônio Araldo Ferraz Dal Po-
zzo, e centenas de associados. 
Cabrito e peru foram os pra-
tos principais oferecidos nes-
te dia festivo, ainda no pré-

Restaurante da nova Sede Social, 
no Largo São Francisco (foto no 

alto da página), e o do Fórum da 
Barra Funda: qualidade e conforto

Política e risadas no ‘Baixo Clero’
diária ao restaurante. “Este é um 
restaurante que não visa lucros, 
portanto o preço é justo e a qua-
lidade, ‘de primeira’. Esta gestão 
[da APMP] está incrementando o 
cardápio a cada dia, com a contra-
tação de especialistas, que fazem 
refeições balanceadas, um ganho 
para nossa saúde”, diz Montei-
ro da Silva Neto. E complementa: 
“Saúde física e mental, pois este 
lugar é também importante para 
tirar o estresse”.

E a perspectiva é de que o 
“Baixo Clero” ainda atravesse no-
vas gerações. Débora, filha do pro-
motor Osvaldo Barberis, estudante 
de Direito na Faculdade Macken-
zie, acompanha o pai ao restauran-
te da APMP e pretende ingressar 
no Ministério Público. “Venho ao 
restaurante com prazer. Sempre 
digo que gostaria de ter algo as-
sim no meu trabalho, esse momen-
to gostoso de descontração, com 
boa comida”, diz Débora, que não 
era sequer nascida quando seu pai 
começou a frequentar a Sede So-
cial da APMP. “Cresci ouvindo meu 
pai falar desse lugar. Às vezes eu 
pedia para ele ir almoçar comigo 
durante a semana, mas ele se des-
culpava pois não poderia perder o 
almoço com os amigos na APMP”.
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dio da av. Rangel Pestana. O 
espaço ficou pequeno.  O há-
bito adquirido de fazer suas 
refeições com amigos e pre-
ços convidativos fez aumen-
tar o número de frequentado-
res, que já não ficavam bem 
acomodados naquele velho 
espaço. Em um primeiro mo-
mento, em meados de 2000, 
o restaurante foi transferido 
então para o número 78 da 
Rua Riachuelo, em frente ao 
prédio que a partir do mes-
mo ano passaria a ser a sede 
do Ministério Público. A Ran-
gel Pestana passou a abrigar 

o Departamento de Seguros 
da APMP. 

Mais perto dos colegas, 
a ideia foi bem recebida. Mas 
o imóvel da Riachuelo  era lo-
cado e seu acesso, difícil. Uma 
grande escadaria tinha de ser 
vencida para que os associa-
dos pudessem chegar ao salão 
onde as refeições eram ser-
vidas.  Para completar, o MP 

estava em franco crescimen-
to e um novo espaço, estru-
turado e moderno,  precisava 
ser encontrado para acolher 
os colegas antigos e os novos 
que vinham completar os qua-
dros das novas promotorias. 

Diante disso, em 2007, 
finalmente, durante a gestão 
do procurador de Justiça Wa-
shington Epaminondas Medei-
ros Barra, a APMP adquiriu da 
Associação dos Advogados de 
São Paulo o 12º e 13º andares 
do prédio localizado no Lar-
go São Francisco, nº 34, local 
onde cerca de um ano depois, 
graças a muitas reformas o 
restaurante foi instalado  e 
está funcionando ainda hoje.

E, como se um ciclo se 
completasse, a APMP passou 
a promover tradicionais ha-
ppy hours em seus restauran-
tes, muitas vezes ao som de 
jazz e outros estilos musicais, 
tanto na Barra Funda como 
no prédio do Ministério Pú-
blico do Estado na Rua 13 de 
Maio, no Centro de São Paulo, 
que abriga também a Escola 
Superior do Ministério Públi-
co (ESMP). Na Barra Funda, 
o evento, marcado sempre 
para a terceira quarta-feira 
de cada mês, tem apresenta-
ção de músicos e menu varia-
do. Dando continuidade, 45 
anos depois, às confraterni-
zações do Edifício Clóvis Be-
vilacqua. 

Confraternização em happy hour 
no prédio do MPSP da Rua 13 de 
Maio, que abriga a ESMP (fotos 
abaixo),  ao som de saxofonista
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I) Introdução 
A população da Suécia, cujo 

nível de vida é o mais elevado da 
Europa, está concentrada ao Sul 
do 60º paralelo. A exploração das 
florestas, a extração de ferro, a si-
derurgia e a metalurgia de trans-
formação constituem as princi-
pais atividades de sua economia. 

Como decorrência das con-
dições naturais desfavoráveis, fra-
ca é sua produção agrícola. 

A lei sueca, em sua forma 
atual, é resultado de um longo 

O Direito, a Justiça e a 
Administração na Suécia

OSVALDO HAMILTON TAVARES

desenvolvimento histórico mar-
cado mais por continuidade do 
que por mudanças bruscas. Des-
se modo, até bem pouco tempo, a 
mais importante fonte de Direito 
Constitucional era o Instrumento 
de Governo datado de 1809. No 
entanto, este foi substituído por 
um novo, que passou a vigorar a 
partir de 1 º de janeiro de 1975. 

O sistema sueco de Gover-
no, ele hoje é como foi formula-
do no Instrumento de Governo, 

pode ser descrito como uma de-
mocracia representativa. Isso sig-
nifica que em eleições realizadas 
a intervalos regulares, com sufrá-
gio universal e com igualdade de 
direito de voto, os cidadãos ele-
gem uma assembleia deliberati-
va, o Riksdag (Parlamento sueco). 
Outra pedra fundamental do sis-

tema sueco e Governo é o parla-
mentarismo. 

Relativamente ao Direito 
Civil e Direito Penal, o Código Na-
cional de Direito de 1734 ainda vi-
gora oficialmente, embora pouco 
reste de seu conteúdo original. 
A maioria dos balkar (coleção de 
leis) ou livros, em que está divi-
dido esse Código, foi sendo gra-
dualmente substituída no século 
atual. Assim sendo, surgiram livros 
completamente novos para casa-

mentos, testamentos e heranças, 
imóveis, crimes e processos. Além 
disso, na época moderna criou-se 
uma grande quantidade de leis ex-
travagantes, fora do Código, em 
campos como Direito Comercial, 
Direito Autoral, Proteção da Pro-
priedade Industrial e Relações de 
Trabalho. Também no campo do 

‘Em eleições realizadas a intervalo, regulares, 
com sufrágio universal e igualdade de direito 
de voto, os cidadãos elegem uma assembleia 
deliberativa, o Riksdag (Parlamento sueco). 
Outra pedra fundamental do sistema e Governo 
é o parlamentarismo.’
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Direito Público foi aprovada, re-
centemente, uma importante le-
gislação nos setores do planeja-
mento físico local e nacional, pro-
teção do meio ambiente e conser-
vação da natureza. 

II) Características Gerais da Le-
gislação Sueca 

A legislação sueca é base-
ada em uma forte tradição do-
méstica do Direito Germânico, 
mas, naturalmente, foi também 
influenciada pelo Direito estran-
geiro. O Direito Romano exerceu 
menos influência em sua evolu-
ção do que na maioria dos países 

europeus. Em várias áreas podem 
ser encontradas suas influências, 
enquanto outras exibem caracte-
rísticas obviamente oriundas do 
Direito Germânico, Francês e, em 
épocas posteriores, do Direito An-
glo-Americano. Uma importante 
diferença em relação à maioria 
dos sistemas legais do continen-
te europeu é que a Suécia abste-
ve-se das codificações em ampla 
escala encontradas ao longo da 
linha do Code Civil da França ou 
do Burgerliches Gesetzbuch da 
Alemanha. Comparando-se com a 
legislação anglo-americana, uma 

grande diferença está em que a 
legislação sueca é baseada, em 
muito maior extensão, na lei es-
crita, enquanto o processo judi-
ciário desempenha um papel me-
nor, embora importante. Desse 
modo pode-se dizer que o siste-
ma legal sueco, tanto em virtu-
de de sua estrutura sistemática 
quanto por seu conteúdo, ocupa 
um lugar intermediário entre os 
sistemas da Europa continental e 
o anglo-americano. 

Nas últimas décadas, a le-
gislação tem mantido um ritmo 
acelerado na Suécia. Como men-
cionado anteriormente, vários se-

tores importantes foram integral-
mente revistos. 

Uma das principais caracte-
rísticas da legislação sueca é que, 
desde o final do século XIX, gran-
de parte dessas leis foi prepara-
da em colaboração com os outros 
países nórdicos, tendo como re-
sultado a obtenção de um signifi-
cativo grau de uniformidade legal 
na Escandinávia, especialmente 
no campo do Direito Civil. 

Os partidos no poder vêm 
se mostrando cautelosos quan-
to aos processos constitucionais 
e parlamentares, assim como em 

assuntos relacionados à organiza-
ção da administração e Justiça. 

Ainda é válido dizer que a 
vida pública sueca está impregna-
da, num grau excepcionalmente 
elevado, dos ideais de uma socie-
dade governada pela Lei. Enquan-
to isso é, naturalmente, aplicável 
aos Tribunais é notável que tam-
bém as autoridades administra-
tivas adotem, no seu trabalho, 
em tão grande extensão, as for-
mas judiciárias; enquanto não é, 
ou não era incomum que, em ou-
tros países da  Europa Ocidental, 
os administradores públicos re-
clamassem o poderes de livre ar-
bítrio dos administradores priva-
dos, os seus colegas suecos já há 
muito vêm seguindo  os ditames  
da Lei escrita ou de bem estabe-
lecidos precedentes. 

Resumindo, pode-se afir-
mar que a Lei sueca, em seu am-
plo aspecto orgânico, exibe uma 
mistura peculiar de tradiciona-
lismo e radicalismo. Isso ajuda a 
explicar a nítida inclinação para 
acordos e soluções intermedia-
rias que têm caracterizado o cli-
ma político. 

III) o Riksdag e outros órgãos le-
gisladores 

O poder de decretar leis 
cabe ao Riksdag. O Governo, no 
entanto, tem autoridade para ex-
pedir leis relativas a questões me-
nos importantes. Até certo pon-
to, esta autoridade origina-se di-
retamente do Instrumento de Go-
verno. Mas o Governo pode ain-
da receber poderes para expedir 
decretos por meio de Atos apro-
vados pelo Riksdag. Essa compe-

‘Pode-se afirmar que a lei sueca em seu amplo 
aspecto orgânico, exibe uma mistura peculiar 
de tradicionalismo e radicalismo. Isso ajuda a 
explicar a nítida inclinação para acordos e soluções 
intermediarias que tem caracterizado o clima político.’
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tência abrange principalmente os 
assuntos relativos à administração 
e à política econômica. 

A partir de 1971, o Riksdag 
passou a ser formado por uma Câ-
mara única, com 350 membros, 
eleitos diretamente a cada três 
anos. No entanto, nas eleições ge-
rais de 1976, o número de mem-
bros foi reduzido para 349, a fim 
de evitar uma repetição do em-
pate ocorrido em 1973. 

Se um Projeto de Lei refere-
se ao Direito Civil ou Penal, o Go-
verno pode solicitar a opinião do 
Conselho de Justiça lagradet. Esse 
organismo é formado por magis-
trados do Supremo Tribunal e do 
Supremo Tribunal Administrativo, 
que são as mais altas instâncias 
judiciária e administrativa. 

A Suécia tem ainda uma 
Igreja oficial e qualquer questão 
legislativa que a afete, deve ser 
examinada não somente pelo Ri-
ksdag como também por uma As-
sembléia da Igreja, composta de 
representantes leigos e do clero. 
Recentemente, foram apresen-
tadas propostas para separar a 
Igreja do Estado, mas, em 1973, 
o Governo já havia anunciado que 
tal medida não seria tomada em 
futuro próximo. 

IV) O processo legislativo 
Na Suécia, os árduos tra-

balhos preparatórios dos decre-
tos-lei são feitos por comissões 
de inquérito, peritos dos Minis-
térios e comissões do Riksdag. 
As iniciativas para nova legislação 
podem partir do Governo ou de 
uma de suas agências, de orga-
nizações profissionais e sindicais 

ou de outras associações. Outro 
procedimento comum é que o Ri-
ksdag, na base de moções intro-
duzidas individualmente por seus 
membros, organize a instauração 
de um inquérito referente à le-
gislação sobre uma determinada 
questão. Hoje em dia, é conside-
rado mais uma exceção do que 
uma regra o fato de um ou mais 
membros do Riksdag apresenta-
rem um Projeto de Lei completo, 
para deliberação. 

Vamos agora dissertar so-
bre as Comissões de Inquérito. 
Como primeiro passo, o Ministro 
responsável, com a aprovação do 

Governo, nomeia uma Comissão 
de Inquérito. 

Se a medida proposta tiver 
implicações políticas, será geral-
mente formada por políticos de 
diferentes partidos e represen-
tantes de importantes grupos de 
interesse e presidida por um Juiz 
ou funcionário civil graduado. Ju-
ízes de instâncias inferiores de-
sempenharão normalmente as 
funções de peritos e secretários. 
O âmbito do inquérito é defini-
do por termos de referência, que 
serão geralmente enunciados e, 
no máximo, proporcionam um 

esboço dos objetivos a serem al-
cançados. Os termos de referên-
cia, dependendo da natureza da 
tarefa, podem ser algumas vezes 
formulados de maneira bastante 
ampla, enquanto em outros casos 
podem ser caracterizados por di-
retrizes pormenorizadas e orien-
tadas para a meta. As comissões 
legislativas suecas são famosas 
por efetuar inquéritos extrema-
mente extensos e circunstancia-
dos. Os resultados de seu trabalho 
são de modo geral apresentados 
em relatório que, quase sempre, 
contém uma exaustiva explicação 
do atual estado dos negócios no 

citado campo, com referências 
frequentes aos sistemas legais 
de outros países, urna justificati-
va geral das mudanças apresen-
tadas e propostas pormenoriza-
damente delineadas com comen-
tários sobre cada cláusula. Os re-
latórios das missões são publica-
dos, em uma série oficial especial 
de Relatórios do Governo Sueco 
(Statens Offentliga Utredningar, 
SOU). Algumas vezes é anexado 
um resumo em inglês. 

De um modo geral, os in-
quéritos sobre questões de legis-
lação são realizados no Ministério 

‘As comissões legislativas suecas são famosas por 
efetuar inquéritos extensos e circunstanciados. Os 
resultados são de modo geral apresentados em 
relatório que, quase sempre, contém uma exaustiva 
explicação do atual estado dos negócios.’
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mais interessado, com a assistên-
cia de seus próprios funcionários. 
Essa forma de inquérito tornou-se 
cada vez mais comum nos últimos 
anos, especialmente com respei-
to a alguma legislação particular-
mente urgente, mas tem enfren-
tado severas criticas em conse-
quência de as propostas serem 
diversas vezes redigidas de uma 
forma bastante concisa e não vi-
rem acompanhadas das razões 
contra ou a favor. E da mesma 
maneira pormenorizada como 
quando se trata dos relatórios 
tradicionais. 

Quando uma comissão en-
cerra seu trabalho, suas recomen-

dações são examinadas pelo de-
partamento legislativo do Minis-
tério interessado. O relatório da 
comissão é então enviado para 
apreciação, isto é, para ser exa-
minado por autoridades e orga-
nizações  interessadas. Se a legis-
lação proposta é de importância 
acima da média, tanto quanto 
cem organismos podem ser con-
vidados a tecer apreciações e al-
gumas dessas podem chegar ater 
o tamanho de pequenos livros. 
Com base no relatório e nos co-
mentários solicitados, a matéria 
é preparada por especialistas do 

Ministério. O Governo e o Minis-
tério em questão assumem então 
uma posição sobre o assunto e, se 
ficou decidido leva-lo a diante, o 
Ministério prepara um projeto de 
lei, como mencionado anterior-
mente, o Governo pode submeter 
esse projeto de lei à opinião do 
Conselho de Justiça. Este exami-
na o projeto sob o ponto de vista 
legal, com particular referência à 
sua correlação com outra legisla-
ção e a qualidade de sua formu-
lação. Após as modificações con-
sideradas necessárias, segundo a 
opinião do Conselho de Justiça, 
o Governo apresenta a proposta 
como projeto de lei ao Riksdag. 

Aqui, entra-se na fase parlamen-
tar da legislação. 

A parte mais importante 
do trabalho legislativo do Riks-
dag é desempenhada pelas comis-
sões organizadas de acordo com 
as áreas de assuntos, seguindo, 
principalmente, a divisão minis-
terial. Sua composição reflete a 
divisão politica de forças no RI-
KSDAG. Cada comissão tem aces-
so a especialistas dentro de seu 
campo. A comissão trabalha com 
projetos de Lei do Governo e com 
moções contendo várias emen-
das, que são geralmente sugeri-

das com base em projetos de lei 
de maior importância. O traba-
lho da comissão é então publica-
do em um relatório que contém 
uma declaração de posição em 
relação ao Projeto de Lei, quase 
sempre acompanhada por ressal-
vas de grupos minoritários dentro 
da Comissão. O Projeto de Lei e o 
relatório são subsequentemente 
examinados em uma sessão plená-
ria do Riksdag que, após debate, 
vota o Projeto de Lei. A decisão 
é anunciada em um documento 
dirigido ao Governo. 

As leis aprovadas pelo Ri-
ksdag são promulgadas pelo Go-
verno. Os decretos feitos pelo 
Governo são divulgados em uma 
publicação especial: Svensk For-
fattnings-samling, SFS. 

Pela explicação preceden-
te, concluir-se-á que o processo 
sueco de promulgação e elabo-
ração de leis gera uma volumosa 
massa de matéria impressa, que 
desempenha importante papel 
como um auxílio na interpreta-
ção e aplicação das leis. Como já 
foi citado, os relatórios da comis-
são são publicados, as propostas 
sujeitas ao Conselho de Justiça e 
sua opinião e as propostas defi-
nitivas do Governo, incorporadas 
ao Projeto de Lei que, como o re-
latório da comissão, é impresso e 
distribuído em nome do Riksdag. 
Levando-se em consideração o cui-
dado escrupuloso tomado nesses 
materiais a fim de formular as ra-
zões e intenção da Lei, torna-se 
natural que os tribunais, autori-
dades e legisladores confiem ne-
les como fontes importantes de 
hermenêutica. A redação tradi-

‘A parte mais importante do trabalho legislativo 
do Riksdag é desempenhada pelas comissões 
organizadas de acordo com as área de assuntos, 
seguindo principalmente a divisão ministerial. 
Sua composição reflete a divisão politica de 
forças no RIKSDAG.’
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cionalmente lacônica dos textos 
legais suecos ocorre em grande 
parte  apenas por terem os legis-
ladores já se estendido em suas 
opiniões em relatórios prévios e 
estarem certos de que estes serão 
levados em consideração. 

 
V - Os três escalões de tribunais 

Os Tribunais da Suécia divi-
dem-se hierarquicamente em três 
escalões: os Tribunais de primei-
ra instância (ringsratter), os Tribu-
nais de Apelação (hovratter) e o 
Supremo Tribunal (hogsta doms-
tolen). Existem cerca de cem tri-
bunais de primeira instância. Os 
tribunais distritais (de primeira 
instância) variam em tamanho. 
Os menores têm apenas dois juí-
zes togados, enquanto no maior, 
o Tribunal distrital de Estocolmo, 
trabalha com um número muito 
grande de juízes.

No sistema judiciário sueco, 
os tribunais de primeira instância 
desempenham o papel dominan-
te. Em principio, não há limite na 
jurisdição de tribunais, no que diz 
respeito às áreas de assuntos de 
causas, e os juízes que servem em 
tai Tribunais estão, falando em 
tese geral, em posição de paridade 
com os juízes do Tribunal de Ape-
lação no  que diz respeito a ven-
cimentos. A ausência de limites e 
a posição de igualdade explicam 
parcialmente por que apenas 5% 
do número total de causa dos Tri-
bunais distritais passam para os 
Tribunais de Apelação. 

O Presidente de um tribu-
nal distrital tem o título medieval 
de “lagman”. Com ele trabalham 
um ou mais juízes assistentes (Ra-

dman) e vários jovens recém-for-
mados em fase de treinamento, 
contratados como escreventes. 

Uma característica peculiar 
aos Tribunais de primeira instân-
cia da Suécia é o namnd ou corpo 
de assessores legais, o qual parti-
cipa nas principais audiências, em 
causas específicas. Os assessores 
são eleitos para períodos de seis 
anos por conselhos de represen-
tantes locais, tirados da lista de ci-
dadãos elegíveis. A maioria deles 
é reeleita para períodos consecu-
tivos, e como cada assessor leigo 
trabalha pelo menos dez dias du-
rante o ano, esses corpos de jura-

dos conseguem considerável ex-
periência depois de certo tempo. 

O namnd serve principal-
mente em causas relacionadas 
com transgressões de natureza 
mais séria e em causas de família. 
Nessas causas, o Tribunal consiste 
de um Juiz togado, como presiden-
te, e de cinco assessores leigos. 
O namnd que tem tradições me-
dievais em Tribunais rurais e que 
se constituiu em significativo ele-
mento de democracia na vida pú-
blica sueca, não deve ser confun-
dido com o júri anglo-americano e 
europeu continental. Seus mem-
bros não só participam nos vere-

dictos como também deliberam 
com o Juiz sobre pontos de lei, as-
sim como as sanções a serem im-
postas em causas criminais. Uma 
qualificada maioria de assessores 
leigos tem de estar de acordo en-
tre si para poder prevalecer sobre 
a opinião contrária do Juiz; no en-
tanto, tais divergências raramen-
te ocorrem na prática. Em causas 
em que o namnd não toma parte, 
o Tribunal de uma Corte distrital 
consiste geralmente de três juízes 
togados ou - em causas de menor 
importância - de um desses juí-
zes. Em certos tipos de causas, o 
Tribunal é composto de uma ma-

neira especial e especialistas téc-
nicos podem sentar-se junto com 
os Juízes togados. Isso ocorre, por 
exemplo, em causas relacionadas 
com expropriação e constituição 
de propriedade imobiliária. 

A Suécia tem seis Tribunais 
de segunda instância, dos quais o 
maior e mais antigo é o Tribunal 
de Apelação Svea de Estocolmo, 
fundado em 1614. As apelações 
contra julgamentos de Tribunais 
distritais podem ser feitas - com 
uma exceção, mencionada abai-
xo, sem qualquer restrição, a um 
Tribunal de apelação. Nos tribu-
nais de apelação os casos são em 

‘A Suécia tem seis Tribunais de segunda instância, 
dos quais o maior e mais antigo é o Tribunal de 
Apelação Svea, fundado em 1614. As apelações 
contra julgamentos de Tribunais distritais podem 
ser feitas sem qualquer restrição, a um Tribunal 
de apelação.’



APMP Revista

ARTIGO

72

regra decididos por quatro Juízes 
togados ou por dois juízes toga-
dos e dois assessores leigos. Em 
certos tipos de causas, relaciona-
das com expropriação e constitui-
ção de propriedade imobiliária, o 
Tribunal é composto de uma ma-
neira especial e deve incluir espe-
cialistas técnicos. O trabalho pre-
paratório é feito, em grande par-
te, por Juízes de instância inferior 
em estágio de treinamento. Aliás, 
as fileiras de jovens juízes de ape-
lação são fontes de recrutamen-
to para os secretários e técnicos 
que trabalham em Ministérios e 
em comissões de inquérito. 

Apelações contra decisões 
de Tribunais de apelação podem 
ser feitas ao Supremo Tribunal (ho-
gsta dornstolen). As possibilidades 
de ter-se uma apelação examina-
da pelo Supremo Tribunal são, no 
entanto, sujeitas a uma permissão 
especial. Tal permissão, em prin-
cipio, só é dada se for importante 
para aplicação da Lei que a apela-
ção seja examinada pelo Supremo 
Tribunal. Assim, no conjunto, são 
as causas de interesse do ponto de 
vista de possíveis precedente que 
são julgadas pelo Supremo Tribu-
nal. Uma sessão separada do Tri-
bunal, consistindo de três magis-

trados (justitierad), determina se 
aceita ou não a causa. Se a permis-
são pedida for concedida, a causa 
é examinada pelo Supremo Tribu-
nal, onde a corte consiste de cinco 
magistrados. Também no Supremo 
Tribunal, o trabalho preparatório 
é feito, em grande parte, por juí-
zes do primeiro escalão, em cur-
so de treinamento. 

Os julgamentos dos Tribu-
nais baseiam-se naquilo que emer-
giu no decurso de uma concentra-
da audiência principal, na qual fo-
ram apresentadas todas as pro-
vas. Em ações civis, a audiência 
principal é precedida por uma 

fase preparatória que, do mesmo 
modo, geralmente toma a forma 
de processos orais. Nos casos de 
‘demandas criminais, a audiência 
principal será precedida por uma 
investigação preliminar conduzi-
da por um Promotor de Justiça. 
Também nos Tribunais Superio-
res, as causas são decididas, em 
princípio, depois de uma audiência 
verbal, existindo no entanto uma 
certa margem para a decisão das 
causas, quando apresentadas por 
processo escrito. O procedimen-
to jurídico sueco é geralmente 
considerado como contendo ga-
rantias satisfatórias de segurança 

legal, mas ultimamente ele tem 
sido criticado por ser muito len-
to e oneroso, especialmente em 
casos em que as quantias em dis-
puta são pequenas. 

VI - O Ministério Público
O sistema do Ministério Pu-

blico sueco é organizado em dis-
tritos, locais de promotoria. Cada 
um deles encabeçado por um Pro-
motor-Chefe. Em cada condado 
há um promotor de condado que 
é responsável pelo estudo de cri-
mes graves e que tem o dever de 
exercer vigilância sobre os pro-
motores distritais. A autoridade 
central responsável por todos os 
promotores é o Promotor de Jus-
tiça Chefe (RiksakIagare). Os Pro-
motores de Justiça são respon-
sáveis pela condução das inves-
tigações preliminares no casos 
de crime e logo que uma pessoa 
é suspeita de um crime, eles de-
cidem se devem ou não ser insti-
tuída uma acusação. Quanto aos 
delinquentes juvenis, o Promotor 
de Justiça tem o direito, em cer-
tos casos, de passar por cima de 
tais procedimentos. Isso permite 
que a Comissão local de Bem-Es-
tar do Menor assuma a responsa-
bilidade pela reabilitação do me-
nor envolvido. 

VII. A administração nacional 
A administração nacional 

é dirigida pelo Governo e os vá-
rios Ministérios e esta organiza-
da numa rede bem distribuída de 
autoridades administrativas. Em 
nível regional, a administração é 
executada pelas administrações 
de condado (lansstyrelser), que 

‘As possibilidades de ter-se uma apelação examinada 
pelo Supremo Tribunal são sujeitas a uma permissão 
especial. Tal permissão, em principio, só é dada se 
for importante para aplicação da lei que a apelação 
seja examinada pelo Supremo Tribunal.’
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funcionam em todos os condado. 
As atividades das administrações 
de condados são em geral dirigi-
das para o planejamento comuni-
tário regional, em cuja esfera tem 
a responsabilidade de, entre ou-
tras coisas, criar atividades e pro-
teção ambiental. As autoridades 
municipais cumprem importan-
tes tarefas dentro das adminis-
trações de condados, como, por 
exemplo, a do bem-estar social. 
Em algumas esferas, funcionam 
órgãos centrais de administra-
ção, como o Conselho Nacional 
de Saúde e Bem Estar, o Conse-
lho Nacional de Polícia, a Admi-
nistração Nacional Correcional, o 
Escritório Nacional de Segurança 
Rodoviária, o Conselho Nacional 
de Mercado de Trabalho e o Con-
selho Nacional de Impostos. Os 
órgão administrativos centrais 
têm uma posição relativamente 
independente, regulada por ins-
truções gerais baixadas pelo Go-
verno. As decisões da autorida-
des administrativas não são re-
corríveis em tribunais comuns. 
Há, para tais casos, um sistema 
especial de tribunais administra-
tivos. As linhas básicas dos méto-
dos das autoridades administra-
tivas estão agora reguladas por 
legislação especial, que  contém 
garantias fundamentais de prote-
ção legal. Em geral, uma apelação 
contra uma autoridade adminis-
trativa pode ser levada até uma 
autoridade mais alta. Em princi-
pio, as queixas podem ser leva-
das, em última instância, até o 
Governo. Em questões adminis-
trativas, uma apelação pode ser 
apresentada aos tribunais admi-

nistrativos onde os processos to-
mam uma forma que corresponde 
bem de perto aos processos dos 
tribunais de jurisdição geral. As-
sim, as apelações relativas a uma 
avaliação (ou lançamento)de im-
postos são estudados por tribu-
nais de tributação do condado, 
que estão ligado às administra-
ções de condado. A instância ad-
ministrativa mais alta é o Supre-
mo Tribunal Administrativo (Re-
geringsratten) que - como o Su-
premo Tribunal, em princípio, só  
julga casos que são considerados 
sob o ponto de vista de possíveis 
precedentes.

VIII- Instituições especiais de 
 controle

1) Os “Ombudsmen”.
A mais conhecida dessas ins-

tituições no estrangeiro é prova-
velmente o Escritório do Ombu-
dsman Parlamentar. 

O primeiro Ombudsman foi 
nomeado em 1809. Atualmen-
te há um escritório com respon-
sabilidade geral. Este é dividido 
em quatro Ombudsmen, sendo 
que um deles tem certas funções 
principais. 

Desde o fim da II Guerra 
Mundial, vários países criaram 
escritórios semelhantes, basea-

dos no modelo sueco. Os Ombu-
dsmen, que são sempre Juízes de 
proeminência, são nomeados pelo 
Riksdag para um período de qua-
tro ano. Em muitos casos, a mesma 
pessoa foi nomeada para diversos 
períodos consecutivos. Seu traba-
lho principal é fazer com que os 
Tribunais e a administração obser-
vem e apliquem as leis da Nação, 
especialmente aquelas que salva-
guardam a liberdade, a segurança 
e a propriedade de seus cidadãos. 
Os Ombudsmen são assessorados 
por pessoal de formação jurídica. 
Eles podem realizar inquirições e 
obter as informações que julguem 

necessárias. Além disso  supervi-
sionam as ações das autoridades 
dos governos municipais e, a par-
tir de 1976, de qualquer pessoa 
que, ao prestar um serviço ou re-
alizar uma tarefa, assume pode-
res públicos executivos. 

Os Ombudsmen investigam 
sempre o registro de um abuso de 
autoridade, se a queixa lhes for en-
dereçada, a imprensa é outra fon-
te de informação frequentemen-
te usada pelos Ombudsmen. Eles 
também podem investigar pro-
blemas por sua própria iniciativa, 
como, por exemplo, depois de fa-
zer uma das suas viagens de inspe-

‘As apelações relativas a uma avaliação (ou 
lançamento) de impostos são estudados por 
Tribunais de tributação do condado, que estão 
ligado às administrações de condado. A instância 
administrativa mais alta é o Supremo Tribunal 
Administrativo.’
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ção. Deve salientar-se, no entanto, 
que eles não são administradores 
todo-poderosos, ou Juízes. O Om-
budsman tem o poder de instau-
rar processos nos tribunais ou de 
informar sobre um servidor públi-
co negligente à autoridade que o 
emprega, para que seja demitido 
ou  para que sejam tomadas medi-
das disciplinares. Mas o resultado 
normal, em tais casos, é que o Om-
budsman faz um pronunciamento 
sobre o que, na sua opinião, tem 
de ilegal ou desaprovado no ato 
ou decisão do servidor público. 
Os Ombudsmen submetem regu-
larmente um relatório anual ao Ri-

ksdag; tais relatórios contêm mui-
tas vezes sugestões para o aperfei-
çoamento de leis, em pomos onde 
eles descobriram que as cláusulas 
existentes são ineficientes. 

Na Suécia, o sistema do Om-
budsmen é de grande importância 
como uma garantia contra medi-
das opressoras dentro do sistema 
judiciário e da administração civil. 
Contribui em alto grau para a cria-
ção da confiança pública nas ati-
vidades dos tribunais e das outras 
autoridades. Em um certo núme-
ro de áreas especiais há Ombuds-

men que não são nomeados pelo Ri-
ksdag, mas que têm deveres seme-
lhantes de fiscalização, cada um na 
sua esfera particular. Existem atual-
mente um Ombudsmen Antitruste, 
um Ombudsmen do Consumidor e 
um Ombudsman da Imprensa; o úl-
timo dos escritórios  mencionados 
não é uma instituição pública, mas 
patrocinada pelas organizações da 
imprensa.

2 - O Procurador-Geral 
O Instrumento de Governo 

também prevê o escritório do Pro-
curador-Geral (justitiekansler), que 
supervisiona os Tribunais e os órgãos 

administrativos com particular pre-
ocupação de salvaguardar os inte-
resses do Estado. O Procurador-Ge-
ral. Que é nomeado pelo Conselho 
de Ministros é geralmente um ho-
mem com notável registro de servi-
ços prestados ao judiciário, segue os 
mesmos procedimentos do Ombu-
dsman, faz frequentes viagens para 
inspecionar em pormenores registros 
e documentos oficiais. Também tem 
autoridade para representar o Esta-
do em litígios civis e trabalha para 
o Conselho de Ministros como seu 
consultor legal principal.
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‘O sistema do Ombudsmen é de grande importância 
como garantia contra medidas opressoras dentro do 
sistema judiciário e da administração civil. Contribui 
em alto grau para a criação da confiança pública 
nas atividades dos Tribunais e outras atividades.’
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A causa de aumento de pena 
do art. 40, VI, da Lei de Drogas, e 
o crime de corrupção de menores 

tipificado no art. 244-B do ECA

Renato Marcão

O art. 40, VI, da Lei de Dro-
gas, tipifica causa de au-
mento de pena para as 

hipóteses em que o crime “envol-
ver ou visar a atingir criança ou 
adolescente”, e o art. 244-B, do 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, tipifica crime específico, 
de corrupção de menores1,  nos 
seguintes termos: “Corromper 
ou facilitar a corrupção de me-
nor de 18 (dezoito) anos, com 
ele praticando infração penal ou 
induzindo-o a praticá-la. Pena – 
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos”. De relevo para as refle-
xões que seguem, diz ainda o § 
2º do mesmo dispositivo que as 
penas previstas no caput serão 
aumentadas de um terço no caso 
de a infração cometida ou indu-
zida estar incluída no rol do art. 
1º da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Cri-
mes Hediondos).

Tendo em vista a redação do 
inc. VI do art. 40, e sabendo que 

envolver criança ou adolescente 
tem o sentido de atuar conjunta-
mente, utilizar ou contar com a 
participação; hipótese em que o 
agente atua em concurso even-
tual com criança ou adolescente, 
surge conflito aparente de nor-
mas quando se tem em mente que 
o art. 244-B do ECA, em uma de 

suas vertentes, pune exatamen-
te a prática de infração penal em 
concurso com pessoa menor de 
dezoito anos.

Diante de caso concreto, em 
que pessoa maior pratica crime de 
tráfico em concurso eventual com 

criança ou adolescente, impõe-se 
questionar: a hipótese versa sobre 
crime de tráfico com aumento de 
pena, ou concurso de crimes (trá-
fico na forma fundamental e cor-
rupção de menores)?

Desde logo, afasta-se a 
possibilidade de dupla imputa-
ção – tráfico com aumento de 

pena e também corrupção de 
menores – visto tal opção confi-
gurar bis in idem danoso ao acu-
sado – o que não é juridicamen-
te permitido.

Com efeito, o art. 244-B, 
que foi introduzido no Estatuto 

‘Diante de caso em que pessoa maior pratica crime 
de tráfico em concurso eventual com criança ou 
adolescente, impõe-se questionar: a hipótese versa 
sobre crime de tráfico com aumento de pena, ou 
concurso de crimes (tráfico e corrupção de menores)?’
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da Criança e do Adolescente pela 
Lei n. 12.015/2009, não derro-
gou o inc. VI, do art. 40, da Lei 
n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), 
e a solução do conflito aparen-
te privilegia o princípio da es-
pecialidade, com a mais ampla 
proteção ao bem jurídico tutela-
do, de maneira que, ocorrendo 
concurso entre agente maior e 
pessoa menor de dezoito anos, 
incidirá a causa de aumento, 
sempre que se estiver diante 
de qualquer das condutas típi-
cas alcançadas pelo art. 40 da 
Lei de Drogas.

É dizer: se a hipótese versar 
sobre concurso de agentes envol-
vendo menor de dezoito anos com 
a prática de qualquer dos crimes 
tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei 
de Drogas, afigura-se juridicamen-
te correta a imputação do delito 
em questão, com a causa de au-
mento do art. 40, VI.

Para os demais casos, apli-
ca-se o art. 244-B, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Cabe aqui enfatizar que o 
§ 2º do art. 244-B fez referên-
cia apenas ao art. 1º da Lei dos 
Crimes Hediondos, onde não há 

qualquer menção ao crime de 
tráfico de drogas. Fosse sua pre-
tensão alcançá-lo, por certo o le-
gislador não restringiria o alcan-
ce aos crimes listados no art. 1º 
da lei invocada. Ao invés, adota-
ria opção genérica, para então 
se referir aos crimes “menciona-
dos na”, ou, “de que cuida a” Lei 
n. 8.072/90. Tivesse assim pro-
cedido, estaria derrogado o inc. 
VI do art. 40.

Admitir o contrário resulta-
ria em concluir que: para as hipó-
teses elencadas no art. 1º da Lei 
n. 8.072/90, o crime de corrup-

ção de menores teria sua pena 
significativamente aumentada, e 
o mesmo não se verificaria exa-
tamente em relação ao gravíssi-
mo crime de tráfico, sabidamente 
mais recorrente na prática judici-
ária que qualquer outro tratado 
na citada lei.

A proposital falta de alcan-
ce teve por objeto manter íntegras 
as repercussões do art. 40, VI, da 
Lei de Drogas. O silêncio, aqui, é 
eloquente.

Em reforço, note-se o que 
ocorre em relação ao crime tipifi-
cado no art. 243 do ECA (Vender, 

fornecer ainda que gratuitamen-
te, ministrar ou entregar, de qual-
quer forma, a criança ou adoles-
cente, sem justa causa, produtos 
cujos componentes possam cau-
sas dependência física ou psíqui-
ca, ainda que por utilização inde-
vida), cuja incidência se faz sen-
tir apenas quando não se estiver 
diante de fornecimento de droga 
listada na Portaria SVS/MS n. 344, 
de 12-5-1998.

Entender que o inc. VI do 
art. 40 foi derrogado leva à pe-
rigosa conclusão no sentido de 
que em se tratando de crime de 
tráfico caracterizado pelo forne-
cimento de droga à criança ou 
adolescente, também não será 
aplicável o art. 33, c.c. o art. 40, 
IV, da Lei de Drogas, mas o art. 
243 do ECA, dada a necessidade 
de mínima coerência na inter-
pretação sistêmica dos disposi-
tivos em tela.

1 - Súmula 500 do STJ: “A configuração 
do crime do art. 244-B do ECA inde-
pende da prova da efetiva corrupção 
do menor, por se tratar de delito for-
mal” (DJe 28-10-2013).

Renato Marcão
Jurista. Membro do Ministério 

Público do Estado de São Paulo.
Autor, dentre outros, dos seguintes 

livros pela editora Saraiva: Curso 
de Processo Penal; Curso de 

Execução Penal; Lei de Execução 
Penal Anotada; Execução Penal; 

Crimes Ambientais; Crimes 
contra a Dignidade Sexual; 

Estatuto do Desarmamento; 
Crimes de Trânsito e Tóxicos.

‘Entender que o inc. VI do art. 40 foi derrogado leva 
à perigosa conclusão de que em crime de tráfico 
caracterizado pelo fornecimento de droga à criança 
ou adolescente, não será aplicável o art. 33, c.c. o 
art. 40, IV, da Lei de Drogas, mas o art. 243 do ECA.’
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O não indiciamento deve 
ser fundamentado

O inquérito policial presidido 
pelo Delegado de Polícia, 
como cediço, é uma peça 

escrita, de natureza inquisitiva, pre-
paratória da ação penal, cuja fina-
lidade é a investigação a respeito 
do fato criminoso e de sua autoria, 
coautoria ou participação. O pro-
cedimento administrativo encer-
ra-se com um relatório minucioso.

Referido procedimento se 
reveste de grande importância, na 
medida em que a autoridade poli-
cial, ao cumprir suas funções e os 
objetivos das investigações, for-
nece ao órgão acusador ou que-
relante elementos para a forma-
ção da opinio delicti, dando em-
basamento probatório suficiente 
para que a futura ação penal te-
nha justa causa.

Dentre tantas providências 
e diligências que devem ser efe-
tuadas no curso do inquérito po-
licial, sem dúvida o indiciamento 
do suspeito pela prática da infra-
ção penal e o relatório final cons-
tituem atos dos mais relevantes.

Nos termos do art. 239 do 
Código de Processo Penal, ‘consi-
dera-se indício a circunstância co-
nhecida e provada, que, tendo re-
lação com o fato, autorize, por in-
dução, concluir-se a existência de 
outra ou outras circunstâncias’.

Fernando Pascoal Lupo

O indiciamento deve ser rea-
lizado assim que comprovada a in-
fração penal e quem de qualquer 
forma a praticou, e inclui a coleta 
de dados sobre a qualificação com-
pleta do suspeito, como seu nome 
e nomes dos genitores, alcunha, 
profissão, naturalidade, data e lo-
cal de nascimento, residência, lu-

gar de trabalho, estado civil e grau 
de instrução.

Igualmente, são incluídos no 
indiciamento além do número da 
cédula de identidade do suspeito, a 
sua assinatura e características cro-
máticas, tais como a cútis, a cor dos 
olhos e cabelos e tipo de cabelo.

Do indiciamento ficarão re-
gistrados dados das características 
físicas do agente, como o sexo e a 
altura, eventuais deformidades, ci-
catrizes, amputações, tatuagens e 
peculiaridades como o fato de o sus-
peito ser canhoto, possuir tiques, 

cacoetes, sotaques estrangeiro ou 
regional, fala defeituosa ou mudez, 
ser dentuço ou desdentado, possuir 
particularidades no andar, lábios le-
porinos ou deformados.

Da mesma forma constará 
eventual característica do agen-
te que personifica o sexo oposto 
ou dados como ser o suspeito es-

trábico, bexiguento, possuir olhos 
orientais, manchas na pele, espi-
nhas, sardas, pintas, sobrancelhas 
ligadas, uso de peruca, ser albino 
ou sarará.

Quanto ao crime cometido, 
devem constar no indiciamento in-
formações sobre o dia do delito, a 
data do fato, da identificação e da 
instauração do inquérito policial e 
da respectiva repartição de polícia. 
Outrossim, é consignado o nome 
da vítima, a incidência penal, da-
dos do cúmplice, de parentes do 
suspeito, os tipos de armas usadas 

‘O indiciamento inclui a coleta de dados sobre 
a qualificação completa do suspeito, como seu 
nome e nomes dos genitores, alcunha, profissão, 
naturalidade, data e local de nascimento, residência, 
lugar de trabalho, estado civil e grau de instrução.’
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para o cometimento da infração pe-
nal, os vestígios internos, espólio cri-
minal e modus operandi usado nos 
delitos contra o patrimônio.

E como não poderia deixar de 
ser, no indiciamento deve conter a 
identificação datiloscópica do acu-
sado – modalidade escolhida para 
abastecer o banco de dados crimi-
nais. Sobremais, a identificação cri-
minal incluirá o processo fotográfi-
co, e em alguns casos, a coleta de 
material biológico para a obtenção 
do perfil genético (Lei nº 12.037/09).

No Estado de São Paulo, os 
dados do indiciamento e as digitais 

do suspeito são incluídos no deno-
minado BIC – boletim de identifica-
ção criminal – que possui um núme-
ro que é controlado pelo instituto 
de identificação.

Embora sejam estas as for-
mas ou modos de identificação ou 
individualização da pessoa humana 
que devem constar do indiciamen-
to, pode-se citar a existência de ou-
tras como a íris dos olhos, a arcada 
dentária, as impressões palmares, 
plantares, labiais e ungueais, além 
do retrato falado.

Se o acusado não estiver pre-
sente, seu indiciamento se dará de 
forma indireta, com base nos infor-

mes constantes dos autos sobre a 
qualificação do indivíduo.

As peças e planilhas do for-
mal indiciamento são encaminhadas 
ao instituto de identificação da res-
pectiva Unidade da Federação para 
abastecimento das informações pe-
nais, e servirá de base para a expedi-
ção da folha de antecedentes e pos-
terior certidão criminal indispensá-
veis para a perfeita aplicação da lei 
penal, nos mais variados aspectos, 
como vida pregressa, maus antece-
dentes, reincidência e etc.

No jargão policial diz-se, im-
propriamente, que as peças do indi-

ciamento formam o chamado ‘D.V.C.’ 
do suspeito, quando esta sigla na 
verdade refere-se a um setor da 
polícia civil de São Paulo – Divisão 
de Vigilância e Capturas – que é in-
cumbida em dar cumprimento aos 
mandados de prisão.

Logo, e como dito, uma vez 
comprovada a infração penal no de-
correr das investigações e havendo 
indícios de autoria, coautoria ou par-
ticipação e materialidade (quando 
a infração penal deixar vestígios), 
o indiciamento deve ser realizado. 

Com efeito, a lei nº 12.830/13, 
que dispõe sobre a investigação cri-
minal conduzida pelo delegado de 

polícia, preconiza expressamen-
te que ‘o indiciamento, privativo 
do delegado de polícia, dar-se-á 
por ato fundamentado, median-
te análise técnico-jurídica do fato, 
que deverá indicar a autoria, ma-
terialidade e suas circunstâncias 
(art. 2º, parágrafo 6º)’.

Antes dessa previsão legal, 
porém, a Delegacia Geral de Polí-
cia de São Paulo, por intermédio 
da Portaria nº 18/98-DGP - que 
dispõe sobre medidas e cautelas a 
serem adotadas na elaboração de 
inquéritos policiais para a garan-
tia dos direitos da pessoa huma-
na -, determinou expressamente 
no art. 5º que ‘logo que reúna, no 
curso das investigações, elementos 
suficientes acerca da autoria da in-
fração penal, a autoridade policial 
procederá ao formal indiciamento 
do suspeito, decidindo, outrossim, 
em sendo o caso, pela realização 
de sua identificação pelo proces-
so dactiloscópico’.

E o parágrafo único do cita-
do dispositivo reza que: “o ato alu-
dido neste artigo deverá ser prece-
dido de despacho fundamentado, 
no qual a autoridade policial por-
menorizará, com base nos elemen-
tos probatórios objetivos e subje-
tivos coligidos na investigação, os 
motivos de sua convicção quanto 
à autoria delitiva e a classificação 
infracional atribuída ao fato, bem 
assim, com relação à identificação 
referida, acerca da indispensabi-
lidade da sua promoção, com a 
demonstração da insuficiência da 
identificação civil, nos termos da 
Portaria DGP-18, de 31.01.1992”.

Portanto, o formal indicia-
mento deve ser fundamentado ju-

‘As peças e planilhas do indiciamento são 
encaminhadas ao instituto de identificação 
para abastecimento das informações penais, 
e servirá de base para a expedição da folha 
de antecedentes e posterior certidão criminal 
para a aplicação da lei penal.’
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ridicamente, com a tipificação do 
delito, assim como o minucioso 
relatório final, pois pertencendo 
a autoridade policial a uma car-
reira jurídica, jurídicas devem ser 
as suas manifestações.

Tais princípios do indicia-
mento também devem se aplicar, 
por sua natureza, ao inquérito po-
licial militar, presidido pela autori-
dade militar.

De forma inversa e por via de 
consequência, caso o delegado de 
polícia decida deixar de indiciar o 
suspeito, deverá revelar em despa-
cho e no relatório final os motivos 
que o levaram a tomar tal decisão, 
sob o aspecto jurídico, indicando, 
por exemplo, falta de comprovação 
da tipicidade, causas excludentes de 
ilicitude ou culpabilidade.

Também deverão ser en-
frentadas as causas de diminuição 
de pena e todos os motivos que o 
levaram a não indiciar, como rela-
ção de causalidade, consumação 
e tentativa, desistência voluntária 
e arrependimento eficaz, arrepen-
dimento posterior, crime impossí-
vel, culpa e dolo, agravação pelo 
resultado, diversas modalidades 
de erros, coação moral irresistível 
ou obediência hierárquica, causas 
de imputabilidade ou inimputabi-
lidade penal, circunstâncias inco-
municáveis, casos de impunibilida-
de e de extinção da punibilidade.

Todavia, no que se refere 
aos delitos de pequeno potencial 
ofensivo, de competência dos jui-
zados especiais criminais, previs-
tos na lei nº. 9.099/95, alterada 
pela lei nº 11.313/06, em regra, 
não se procede ao formal indicia-
mento do autor dos fatos, salvo 

se ele estiver se ocultando ou di-
ficultando em fornecer dados so-
bre sua qualificação para escapar 
de responsabilidade.

E como em regra não há in-
diciamento nesses delitos de re-
duzido potencial ofensivo, que se 
processam a partir da lavratura de 
termos circunstanciados, foi edi-
tado pela Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo o 
Provimento nº 14/01.

Aludido provimento disci-
plina que nas hipóteses de transa-
ção penal ou suspensão condicio-
nal do processo seja comunicada 

a existência do procedimento ou 
processo ao órgão concentrador 
das informações criminais – insti-
tuto de identificação de São Paulo 
(I.I.R.G.D.) -, para que, numa bre-
ve consulta, o autor dos fatos dei-
xe de obter certos benefícios em 
outros processos que porventura 
venha a responder.

Portanto, por falta do in-
diciamento o I.I.R.G.D. não man-
tém arquivo de informações pe-
nais referentes aos termos circuns-
tanciados.

Infelizmente, presenciamos 
com muita frequência inquéritos 
policiais com relatórios finais des-

crevendo simplesmente as dili-
gências realizadas, sem, contu-
do, conter o entendimento jurí-
dico da autoridade de polícia so-
bre a infração penal ou sua auto-
ria. Por isso, é comum ver apenas 
a descrição simplória dos atos do 
inquérito sem qualquer raciocínio 
ou indiciamento, ou explicação da 
ausência do mesmo, embora, em 
muitos deles, aparentemente, es-
tejam comprovadas a autoria e ma-
terialidade do delito.

A prática rotineira e inde-
vida de não indiciar quando ca-
bível, sem justificativa, ou de in-

diciar sem fundamentar, pode vir 
a provocar eventual perda da re-
levante decisão que pode passar 
para outra instituição, reduzindo 
a função da autoridade de polícia, 
como já ocorreu com a busca do-
miciliar independente de ordem 
judicial, o processo judicialiforme 
e próprio indiciamento decorren-
te da lei nº. 9.099/95.

Por isso, deve-se cogitar a 
possibilidade de que a situação 
aqui ventilada venha a ser devi-
damente regulamentada.

Fernando Pascoal Lupo
Promotor de Justiça

‘No que se refere aos delitos de pequeno potencial 
ofensivo, de competência dos juizados especiais 
criminais, previstos na lei nº. 9.099/95, alterada 
pela lei nº 11.313/06, em regra, não se procede ao 
formal indiciamento do autor dos fatos.’
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Processo Penal Democrático: 
Utopia ou possibilidade?

Edimar Carmo da Silva

Resumo: O processo penal, na 
ótica do Estado Democráti-
co de Direito, é o instrumen-

to estabelecido em sede constitu-
cional para, superando os métodos 
autoritários, viabilizar o necessá-
rio consenso na análise e na deci-
são de casos penais. Considerada 
a simetria consensual constatada 

na seleção dos direitos fundamen-
tais, pelas mais variadas forças po-
líticas, afigura-se que essa mesma 
simetria possa e deva ser mantida 
também na decisão que, tendo a in-
fração penal por pressuposto, tenda 
a restringir qualquer desses direitos. 
Por meio do pensamento estrutura-
do em bases habermasianas é possí-
vel vislumbrar um alto grau de cre-

dibilidade, mesmo em sede de per-
secução penal, que para a restrição 
de algum direito fundamental deva 
concorrer um necessário consenso 
entre as funções legislativa, execu-
tiva, acusatória e judicial. Tem-se a 
imprescindibilidade (essencialidade) 
da função acusatória para, conver-
gindo com as demais funções esta-

tais, legitimar o provimento judi-
cial, seja em sede cautelar ou em 
sede definitiva, para a restrição de 
direito fundamental.
Palavras-chave: Processo Penal. 
Estado Democrático de Direito. Di-
reitos Fundamentais. Função Acu-
satória.
Sumário: Introdução; 1 Estado De-
mocrático de Direito; 2 Parâmetros 

Inquisitivos no Código de Processo 
Penal Brasileiro de 1941; 3 Proces-
so Penal e Democracia; 4 A Regu-
laridade Democrática na Restrição 
Cautelar de Direito Fundamental; 5 
A Restrição Democrática e Definiti-
va de Direito Fundamental; Consi-
derações Finais. Referências.   

Introdução
O presente texto questio-

na a estruturação de um proces-
so penal fincado em normas não 
democráticas. Nessa perspecti-
va, tem-se por inaceitáveis as de-
cisões judiciais oficiosas que, sem 
pedido do titular da função acusa-
tória, no Estado Democrático de 
Direito, visam à restrição de direi-
tos fundamentais. 

Como dito por James Gol-
dschmidt, a estrutura do proces-
so penal de uma nação não é se-
não o retrato dos (demais) ele-
mentos corporativos e autoritá-
rios da Constituição na qual ins-
pirada. Vale dizer, “la estructura 
del proceso penal de una nación 
no es sino el termómetro de los 
elementos corporativos o autori-
tarios de su Constitución”.1 

Nesse sentido, o processo 
penal serve como termômetro da 

‘Tem-se a imprescindibilidade (essencialidade) da 
função acusatória para, convergindo com as demais 
funções estatais, legitimar o provimento judicial, 
seja em sede cautelar ou em sede definitiva, para 
a restrição de direito fundamental.’
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Constituição: se Constituição au-
toritária, processo penal autoritá-
rio; se Constituição democrática, 
processo penal democrático. Esses 
modelos ou estruturas de processo 
estão em relativa correlação com 
os seus princípios reitores: inqui-
sitivo e acusatório.

O termo “processo”, aqui 
utilizado, não possui correspon-
dência com a clássica lição da “se-
quência de atos processuais, orde-
nados encadeados, visto da pers-
pectiva externa”,2  para permitir a 
atuação da jurisdição. O processo 
é concebido como espécie do gê-
nero procedimento, consoante a 
lição de Fazzalari. Para esse autor 
“o ‘processo’ é um procedimento 
do qual participam (são habilita-
dos a participar) aqueles em cuja 
esfera jurídica o ato final é desti-
nado a desenvolver efeitos: em 
contraditório”.3       

Com apoio nesses pressu-
postos, de logo se arrisca a formu-
lar as seguintes questões: o (ainda) 
aplicado Código de Processo Penal 
(CPP) brasileiro, de 1941, afinado 
com a então Constituição de 1937, 
é compatível com a democrática 
forma de persecução penal con-
templada na Constituição Federal 
brasileira de 1988? É possível, no 
Brasil, concretizar um modelo de 
persecução penal com estrutura 
democrática? a norma constitucio-
nal (art. 129, inciso I, da CF/1988) 
que trata da titularidade privati-
va para a promoção da ação pe-
nal pública, está sendo obedecida 
em situações concretas? E quando 
o próprio Ministério Público tolera 
que policiais, mesmo sem capaci-
dade postulatória, requeiram me-

didas cautelares à ação penal pú-
blica? Esses são os desafios pro-
postos no presente texto.

1 Estado Democrático de Direito

O Estado Democrático de 
Direito compreende um conjunto 
de normas estruturantes e fruto 
das conquistas democráticas: as 
garantias jurídicas e a proposta 
de políticas públicas que redun-
dem numa transformação social. 
Possui, nesse sentido, um efeito 
transformador  da realidade jurí-
dico social. Porque imbuído des-

se “efeito transformador4 da rea-
lidade, é visto como um projeto 
inacabado. Não em outra direção 
Habermas apregoa que:

o Estado democrático de di-
reito não se apresenta como 
uma configuração pronta, e 
sim como um empreendi-
mento arriscado, delicado e, 
especialmente, falível e ca-
rente de revisão, o qual ten-
de a reatualizar, em circuns-
tâncias precárias, o sistema 
dos direitos, o que equivale 
a interpretá-los melhor e a 
institucionalizá-los de modo 

mais apropriado e a esgotar 
de modo mais radical o seu 
conteúdo.5 

Consoante Streck e Morais,6  

o Estado Democrático de Direi-
to abarca os seguintes princípios 
básicos: a vinculação do Estado 
a uma Constituição como instru-
mento básico de garantia; a orga-
nização democrática da socieda-
de; um sistema de direitos funda-
mentais individuais e coletivos; a 
justiça social como mecanismo 
de correção das desigualdades; a 
busca além da igualdade formal, 

articulando com uma sociedade 
justa; a divisão de poderes ou de 
funções; a legalidade como medi-
da do direito a excluir o arbítrio e 
a prepotência.

Assim, as normas jurídicas 
do Estado Democrático, em cuja 
base está o princípio da soberania 
do povo, não asseguram, por si, a 
legitimação democrática dos di-
reitos e das garantias nelas incor-
porados. Essa legitimidade é aferi-
da diante de cada situação concre-
ta a que corresponda, como mais 
adiante será observado. 

Ademais, a ação comunica-
tiva, proposta por Habermas, mos-

‘As normas jurídicas do Estado Democrático, em 
que está o princípio da soberania do povo, não 
asseguram, por si, a legitimação democrática dos 
direitos e das garantias nelas incorporados. Essa 
legitimidade é aferida em cada situação concreta.’
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tra-se mais adequada à satisfação 
de um processo segundo os dita-
mes do Estado Democrático de 
Direito, vez que se apoia em ba-
ses discursivas e consensuais. Vale 
dizer, não se submete a qualquer 
meio de coerção, senão pela dia-
lética do melhor argumento entre 
as partes em contraditório.7 Mais 
adequada porque rejeita o trato 
de questões fundamentais (em 
cujo núcleo se discute a dimen-
são dos direitos fundamentais), 
no âmbito do espaço público (es-
paço comunicativo entre a esfera 
privada e o Estado) e não se mos-
tra complacente com as decisões 

estatais autoritárias. Nesse parti-
cular, o provimento jurisdicional 
terá um evidente déficit de legiti-
midade democrática se levado a 
cabo sem a participação das par-
tes interessadas.

A mencionada dialética do 
melhor argumento diz respeito à 
argumentação que se satisfaz por 
meio de quatro pressupostos de-
terminados, quais sejam: a) uma 
argumentação pública e inclusiva, 
ou seja, “ninguém que, à vista de 
uma exigência de validez contro-
versa, possa trazer uma contribui-
ção relevante, deve ser excluído”; 
b) haja igualdade de expressão, “a 

todos são dadas as mesmas chan-
ces de se expressar sobre as coi-
sas”; c) sejam argumentos despro-
vidos de enganos e falsidades, “os 
participantes devem pretender o 
que dizem”; d) e inexistência de 
coação, “a comunicação deve es-
tar livre de restrições, que impe-
dem que o melhor argumento ve-
nha à tona e determine a saída da 
discussão”.8 

Ainda que em sede de per-
secução penal, é preciso ressaltar 
que a dialética do melhor argumen-
to, na estrutura democrática, não 
pode se dar nos moldes de uma 
linguagem típica de dominação. 

Como bem colocado por Britto, “A 
força do melhor argumento pro-
posto por Habermas define a es-
sência da democracia onde a fala 
do outro deve ser relevante para 
o consenso. No discurso, o falan-
te deve utilizar-se de técnicas ar-
gumentativas para validação da 
sua decisão”.9 

2 Parâmetros Inquisitivos no Có-
digo de Processo Penal Brasilei-
ro de 1941

 
Mencionado Código mos-

tra-se como algo estranho frente 
às normas da atual Constituição 

Federal brasileira. Estranho nos 
seguintes aspectos: desconside-
ra a função constitucional confe-
rida ao Poder Judiciário, na per-
secução penal, de garante dos di-
reitos fundamentais; por admitir 
a restrição cautelar oficiosa e de-
finitiva de direitos fundamentais 
pela autoridade judiciária; por ne-
gar vigência ao princípio acusató-
rio constitucionalmente adotado; 
por recusar um necessário proces-
so de partes; e por desconsiderar 
ou desmerecer a fala das partes e 
explicitar um modelo autoritário 
de persecução penal em flagrante 
violação ao princípio do contradi-
tório, como mais adiante será me-
lhor esclarecido.

Assim, não há dúvida em re-
conhecer, no CPP de 1941, a nota 
do autoritarismo por prescindir 
dos atos das partes na restrição 
de direitos fundamentais, seja em 
sede cautelar, seja em sede defi-
nitiva. Nesse mencionado código 
procedimental, adequado à estru-
tura inquisitorial, o juiz, em mui-
tas oportunidades, sobrepõe-se à 
pretensão acusatória e agrava a si-
tuação jurídica do suspeito ou do 
acusado para além da acusação. 

Pelas regras procedimen-
tais de 1941, por muitos conside-
radas vigentes, o órgão julgador 
— armado de poderes nitidamen-
te inquisitórios — pode, de modo 
oficioso: pretender a acusação de 
algum suspeito ou indiciado (art. 
28 do CPP); determinar arresto/se-
questro de bens (art. 127 do CPP); 
produzir prova sem requerimento 
das partes (art. 156 do CPP); orde-
nar a busca e apreensão de coisas 
e pessoas no interior de residên-

‘Não há dúvida em reconhecer, no CPP de 1941, o 
autoritarismo por prescindir dos atos das partes na 
restrição de direitos fundamentais. Nesse código, 
o juiz, em muitas oportunidades, sobrepõe-se à 
pretensão acusatória e agrava a situação do suspeito.’
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cias (art. 242 do CPP); decretar a 
prisão preventiva de suspeitos e 
acusados (art. 311 do CPP); e, o 
mais delicado, condenar alguém 
sem pedido da acusação (art. 385 
do CPP).

Muitos apregoam a manu-
tenção de uma persecução penal 
ultrapassada e fora do tempo, fun-
dada em falsas pretensões e em 
verdades absolutas de há muito 
desestruturadas pelos mais diversi-
ficados ramos do conhecimento. 10 
Possivelmente inspirados em prin-
cípios e por insidiosos discursos tí-
picos e adequados ao sistema in-
quisitorial que prometem assegu-
rar a ordem pública por meio do 
Direito Penal, culminam em pro-
pagar o mito da obrigatoriedade 
da acusação e em apregoar a ob-
tenção da “verdade real”. Perce-
be-se nos manuais uma impressio-
nante semelhança no trato da dis-
ciplina processo penal, limitando-
se a reproduzir como legítimas as 
hipóteses jurídicas antes delinea-
das, as quais estão afinadas com 
o CPP de 1941, mas em evidente 
desconformidade com as demo-
cráticas normas constitucionais 
insculpidas em 1988 e também 
com o atualizado conhecimento 
científico universal.  

Contudo, é por demais sa-
bido que a reiterada praxe foren-
se é conduzida pela nota do “lega-
lismo”. Por legalismo, entenda-se 
como sendo “o monopólio da ma-
nifestação do direito”11 reinante no 
século XIX até o segundo quarto 
do século XX, herança do positivis-
mo jurídico francês que reduzia “a 
função do juiz a mera análise téc-
nica dos textos da lei”.12  É preciso 

superar essa praxe pela força nor-
mativa das normas constitucionais. 

3 Processo Penal e Democracia

A estruturação de um pro-
cesso penal fundado no Estado De-
mocrático de Direito foi percebi-
da, dentre outros, por Morais da 
Rosa e Silveira Filho, notadamen-
te quando dizem respeito ao dis-
curso instaurado intra-processu-
almente. Esses autores, afinados 
com as diretrizes filosóficas atua-
lizadas, concebem no Direito Pro-
cessual “balizas democráticas, não 

se podendo mais aceitar a decisão 
isolada e sem fundamentação do 
Juiz, devendo este, necessaria-
mente, considerar as pretensões 
de validade anunciadas pelas par-
tes no discurso comunicativo ins-
taurado”.13     

Com efeito, a democracia 
procedimental reclama não ape-
nas uma decisão prolatada pelo 
órgão jurisdicional competente, 
mas essencialmente uma deci-
são construída no limite das pre-
tensões trazidas pelas partes em 
contraditório. Daí que ao juiz não 
é mais autorizado emitir um pro-
vimento final dissociado ou para 

além das pretensões veiculadas 
pelas partes, vale dizer, rejeitan-
do os pedidos dos interessados, 
pena de incorrer na mácula da ile-
gitimidade. 14

Deve-se assegurar que os 
argumentos das partes sejam não 
apenas formalmente inseridos no 
processo, mas que componham 
os fundamentos do provimento – 
decisão/ sentença – judicial. Des-
se modo ficará evidenciada a de-
mocraticidade no procedimento 
em contraditório; seja na decisão 
em sede cautelar, seja na senten-
ça definitiva. 

Esse é o espaço propício 
para o aperfeiçoamento do prin-
cípio acusatório. Por esse princípio, 
que se apoia em vários outros, não 
há espaço para decisões isoladas, 
solitárias e oficiosas, muitas delas 
conforme regrado no CPP de 1941.

É necessário abandonar a 
vetusta regra do silogismo das pre-
missas (maior e menor) decorrente 
do pensamento subsuntivo, formu-
lado solitariamente pelo julgador. 
O processo merece ser considera-
do não apenas como um meio, mas 
essencialmente um instrumento 
encaminhador da decisão desen-
volvida pelos sujeitos do processo 

‘A reiterada praxe forense é conduzida pela nota 
do “legalismo”. Por legalismo, entenda-se como 
sendo “o monopólio da manifestação do direito”11 
reinante no século XIX até o segundo quarto do 
século XX, herança do positivismo jurídico francês.’
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(partes), rejeitando, frise-se, “uma 
interpretação solitária”15 do juiz.

Diferentemente do mode-
lo inquisitivo, no processo penal 
orientado pelo princípio acusató-
rio as partes são os únicos sujei-
tos processuais a veicularem pre-
tensões e interesses. O Ministério 
Público objetiva a tutela do inte-
resse público com dever de obje-
tividade (art. 127, caput, da Cons-
tituição Federal); a Advocacia ou 
a Defensoria Pública na tutela do 
interesse do suspeito ou acusado 
(arts. 133 e 134, ambos da mesma 
Constituição Federal brasileira). 

Nessa dialética procedimen-
tal, o juiz não pode e não pode e 

nem deve ter interesse na causa 
penal, pena de não estar autori-
zado a exercer a jurisdição, seja 
por suspeição, seja por impedi-
mento, pela perda da necessária 
imparcialidade. O único interesse 
do juiz deve estar circunscrito ao 
zelo pela regularidade (legalidade 
conforme a Constituição) dos atos 
processuais praticados pelas par-
tes em contraditório. 

Aliás, a exigência da impar-
cialidade judicial, embora não ex-
plicitada na Constituição Federal, 
está prevista no item 1 do artigo 
8 do Pacto de São José da Costa 

Rica, inserido na ordem jurídica na-
cional pelo Decreto nº 678/1992. 
Esse importante Pacto de Direi-
tos Humanos, tais quais as nor-
mas constitucionais, revogam as 
normas atentatórias à imparciali-
dade judicial, muitas delas previs-
tas no CPP de 1941. 

No sistema de persecução 
penal brasileiro adotado a partir 
da atual Constituição Federal, que 
confere ao Ministério Público a ti-
tularidade privativa para a promo-
ção da ação penal pública, acres-
cido da Advocacia e da Defenso-
ria Pública como instituições es-
senciais à administração da justi-
ça, afigura-se inconcebível que os 

argumentos sustentados no pro-
cesso, por essas instituições, eco-
em como meros enunciados opi-
nativos para o julgador. 

Não se está a dizer que qual-
quer pretensão das partes vincule 
o julgador. Contudo, podem ocor-
rer situações processuais que se 
traduzem em aparente paradoxo 
quando, por exemplo, o Ministé-
rio Público e o acusado (assistido 
pela Advocacia ou pela Defensoria 
Pública) pretendam a absolvição 
em vista do conjunto probatório 
produzido em contraditório, mas 
o juiz profere sentença condena-

tória. Não muito diferente ocorre 
quando o Ministério Público, em 
sede pré-processual, provocado 
pela polícia, não constata motivo 
para a restrição cautelar de algum 
direito fundamental, mas o juiz, 
motu próprio, decide pela restri-
ção da liberdade de alguém.

O modelo de persecução 
penal preconizado pelo CPP de 
1941, em face desses aparentes 
paradoxos, é campo fértil para se 
pôr à prova a eficácia das normas 
constitucionais ditadas a partir de 
1988, notadamente as tocantes às 
funções institucionais do Ministé-
rio Público. Também serve para 
colocar à prova a eficácia de nor-
mas democráticas em relação à 
retórica acerca da preponderân-
cia da jurisdição sobre os direitos 
fundamentais. 

O Ministério Público, en-
quanto titular privativo para a pro-
moção da ação penal pública, não 
pode ser compreendido, como ain-
da ocorre na praxe forense, como 
mero deflagrador da jurisdição. É 
preciso ficar tranquilo que essa 
instituição mantém a menciona-
da titularidade até quando ulti-
mado o trânsito em julgado do 
provimento judicial. A promoção 
da ação penal pública, por si, não 
se traduz em pleito condenató-
rio, vez que no decorrer do devi-
do processo pode surgir superve-
niente situação fática ou jurídica 
que legitime o órgão acusador a 
retirar essa pretensão. 

Não se trata da inapropria-
da regra da “não desistência da 
ação”. Por obviedade técnica, a 
ação, desde que promovida, não 
pode ser objeto de desistência, 

‘O Ministério Público, enquanto titular privativo para 
a promoção da ação penal pública, não pode ser 
compreendido como mero deflagrador da jurisdição. 
Ele mantém a titularidade até quando ultimado o 
trânsito em julgado do provimento judicial.’
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dada a sua natureza abstrata. De-
siste-se do processamento da pre-
tensão acusatória pela qual se bus-
ca a restrição de algum direito da 
pessoa como consequência jurídi-
ca do crime.

De igual modo, ao acusado, 
assistido pela Advocacia ou pela 
Defensoria Pública, em contradi-
tório ao Ministério Público deve 
ser assegurada a essencialidade 
da administração da justiça. Essa 
essencialidade fica explícita quan-
do seus argumentos fáticos e ju-
rídicos são devidamente analisa-
dos no provimento final, ainda que 
não acolhidos.

A democraticidade possível 
a ser atingida no processo penal é, 
pois, reconhecer, na prática, uma 
dialética capaz de superar a noção, 
ainda hoje preponderante, da juris-
dição como um fim. Vale dizer, da 
prevalência da jurisdictio em de-
trimento do interesse das partes 
em contraditório, únicos e legíti-
mos titulares condutores de pre-
tensões jurídicas. 

É certo que a cultura jurídi-
ca dominante na persecução pe-
nal brasileira tem se pautado na 
manutenção da tríade poder, tra-
dição e autoridade. Essa trindade 
mostra-se adequada ao método 
inquisitório de persecução que, 
por sua vez, vincula-se a um mo-
delo autoritário de Estado, não se 
conformando com o Estado de-
mocrático. 

Sem embargo, atualmente a 
estrutura acusatória de processo 
penal é acolhida pela Constituição 
Federal brasileira. Apenas reclama 
dos profissionais do direito mais 
atenção na aplicação das normas 

que, em sede cautelar ou definiti-
va, possibilitem a restrição de al-
gum direito fundamental. O jogo 
processual orientado por essa es-
trutura (acusatória) não mais prio-
riza a jurisdição, mas a regularida-
de procedimental (atenção às nor-
mas constitucionais) porque está 
em questão a legitimidade na res-
trição de direito fundamental. A ju-
risdição é tão somente um meio; 
o fim é o zelo e respeito à pessoa 
cujo direito fundamental possa ser 
restringido.

Nessa compreensão, afigu-
ra-se que fragilizada a compreen-
são do processo como relação jurí-
dica, eis que, metodologicamente, 

esse marco teórico não se mostra, 
em seus efeitos, adequado ao Es-
tado democrático. Em verdade a 
teoria da relação jurídica proces-
sual, cujo aprofundamento esca-
pa ao objetivo do presente escri-
to, teve origem no contexto do 
antes mencionado “legalismo”, 
época em que a jurisdição man-
tinha primazia sobre os direitos 
fundamentais. A extemporanei-
dade epistemológica constitucio-
nal dessa teoria pode ser eviden-
ciada, porque remonta aos supe-
rados fundamentos pandectistas 
contidos nas teses de Windscheid, 

como lembrado por Plínio Gonçal-
ves.16 Como acertadamente apre-
goado por Pereira Leal,

É que, no paradigma do di-
reito democrático, o eixo das 
decisões não se encontra na 
razão imediata e prescritiva 
do julgador, mas se constrói 
no espaço procedimental da 
razão discursiva (linguagem) 
egressa da inter-relaciona-
lidade normativa (conexão) 
do ordenamento jurídico 
obtido a partir da teoria da 
Constitucionalização demo-
crática. 17

A teoria da relação jurídi-
ca processual foi construída “so-
bre a ideia de que é ela um enla-
ce normativo entre duas pessoas, 
das quais uma pode exigir da ou-
tra o cumprimento de um dever 
jurídico”,18  exteriorizando as con-
cepções individualistas da época. 

Como bem ressalta Plínio 
Gonçalves,19  o processo não se 
confunde com a situação de di-
reito material; a parte processual 
não se dirige à outra parte para 
dela exigir determinada conduta, 
mas se dirige ao juiz; não há rela-
ção jurídica entre o juiz e as partes, 

‘A teoria da relação jurídica processual foi construída 
‘sobre a ideia de que é ela um enlace normativo entre 
duas pessoas, das quais uma pode exigir da outra o 
cumprimento de um dever jurídico’, 18  exteriorizando 
as concepções individualistas da época.’
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porque ele (juiz) não pode delas 
(das partes) exigir condutas, mas 
as próprias partes resolvem suas 
faculdades, poderes e deveres em 
ônus processuais, suportando as 
consequências jurídicas desfavo-
ráveis advindas da omissão.   

Há uma clara simetria entre 
Estado Democrático de Direito e 
a estrutura de persecução penal 
conduzida pelo princípio acusa-
tório. Por esse princípio a demo-
craticidade é evidenciada no es-
paço de fala reservado às partes. 
Têm elas, em frequente contradi-
tório, não apenas a oportunida-
de de falar e ter essa fala consi-

derada, mas que seus argumen-
tos componham o (estar contido 
no) ato decisório. O ato decisório 
deve necessariamente abarcar os 
argumentos trazidos pelas partes 
em contraditório.

Não se pode olvidar o modo, 
o procedimento, no qual ocorre a 
escolha dos direitos fundamentais. 
No Estado Democrático de Direi-
to essa escolha resulta do embate 
das forças democráticas exercidas 
pelos legisladores constituintes, 
eleitos pelo povo. Assim, é certo 
que os direitos fundamentais não 
resultam de uma decisão tomada 
ao arbítrio de uma pessoa, mas 

são fruto de uma eleição tensa e 
democrática entre os represen-
tantes do povo em seus mais va-
riados segmentos, menos ou mais 
politicamente organizados da so-
ciedade. Em simetria nas formas, 
afigura-se que o caráter democrá-
tico da seleção dos direitos funda-
mentais, pelos constituintes, deve 
ser mantido para a restrição de al-
gum deles. Em outros dizeres: de-
mocrático na eleição, democráti-
co na restrição.

Nesse contexto, mostra-se 
sem qualquer razoabilidade, des-
cabido, que na estrutura demo-
crática de Estado possa, uma só 

pessoa, de modo arbitrário e ofi-
cioso, a pretexto de estar autori-
zada pela “íntima convicção”, es-
tar legitimada a restringir algum 
direito fundamental. Como lem-
brado por Alberton, democracia 
implica participação.20 

Muito embora estivesse a 
tratar da jurisdição não delimitada 
por algum critério de competência, 
vale dizer, não propriamente da ju-
risdição penal, Alberton, firme na 
contribuição habermasiana, apre-
goa um repensar da jurisdição na 
solução de conflitos. Questiona o 
que nomina de “jurisdição-sobe-
rania”. Por “jurisdição-soberania”, 

compreenda-se como “a jurisdição 
centrada apenas no poder sobe-
rano do Estado, numa relação de 
sujeito-objeto, decisão do Esta-
do-Juiz que declarará quem será 
o ganhador ou o perdedor”. Essa 
autora sugere uma nova forma de 
jurisdição, a qual nomina de “ju-
risdição-participação”.21 

Na literal expressão de Al-
berton: “é possível afirmar que a 
racionalização do direito que se 
realiza pelo exercício da jurisdição 
encontra sua legitimidade no dis-
curso democrático que somente 
se efetiva com o atuar comunicati-
vo de todos os sujeitos da relação 
processual em exame”.22  Diz mais: 

A jurisdição é histórica, e, 
portanto, deve se adequar 
ao Estado em que ela se re-
aliza. Assim, no Estado De-
mocrático de Direito, quan-
do passamos da jurisdição-
soberania para uma jurisdi-
ção-participação, estamos 
apontando, com base na ma-
triz habermasiana, para uma 
jurisdição que supera o mo-
delo da jurisdição conflitual 
que busca pelo processo a 
solução de conflitos. (...). Os 
sujeitos são co-formadores 
do decidido.23   

A estrutura democrática de 
processo, aqui sustentada, segun-
do a qual os argumentos das par-
tes compõem o ato decisório no 
processo penal, deixa clara a opção 
pelo princípio acusatório constitu-
cionalmente adotado, visto que o 
processo penal conduzido por esse 
princípio não prescinde dos atos 

‘Não se pode olvidar o modo, o procedimento, no 
qual ocorre a escolha dos direitos fundamentais. No 
Estado Democrático de Direito essa escolha resulta 
do embate das forças democráticas exercidas pelos 
legisladores constituintes, eleitos pelo povo.’
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(argumentos e pedidos) das partes 
em contraditório.  

Assim, as decisões judiciais 
fundados no que adequadamen-
te Ferrajoli nomina de “decisionis-
mo processual” não mais podem 
ser admitidas. Registre-se que na 
perspectiva de Ferrajoli o “decisio-
nismo processual” é compreendido 
sob duas perspectivas: (a) em “fa-
tos determinados em condições ou 
qualidades pessoais”, vale dizer, pela 
qualidade ou condição do autor; (b) 
“no caráter subjetivo do juízo, que, 
na ausência de referências fáticas 
determinadas com exatidão, resul-
ta mais de valorações, diagnósticos 
ou suspeitas subjetivas do que de 
provas de fato”.24 

Em contraposição a esse de-
cisionismo processual, típico da 
estrutura inquisitorial, a estrutura 
acusatória faz emergir a teoria da 
quadridimensão funcional do Esta-
do na consequência jurídica do cri-
me.25 Segundo essa teoria, própria 
do Estado Democrático de Direito 
e adequada à estrutura acusatória 
de processo penal, a restrição de 
direito fundamental somente pode 
ser legítima quando convergirem as 
quatro funções estatais: Legislativa 
(Poder Legislativo), Executiva (Po-
der Executivo), Judicial (Poder Ju-
diciário) e Acusatória (Ministério 
Público). Em paralelo ao Ministé-
rio Público, também o particular/
querelante pode, pela iniciativa pri-
vada, exercer a função acusatória 
nas hipóteses previstas na Consti-
tuição e na lei. Certo é que, sem a 
promoção de uma ação penal não 
pode existir processo penal, com 
clara vedação à restrição oficiosa 
de direitos fundamentais.

Pela teoria da quadridimen-
são funcional do Estado, na ques-
tão penal, reclama-se a convergên-
cia das vontades estatais na restri-
ção de algum direito fundamental. 
Como ressaltado por atualizada dou-
trina,26 a função legislativa elabora 
as leis, criando tipos penais e escala 
de penas; a função executiva san-
ciona e promulga essas mesmas 
leis; a função acusatória é exercida 
pelo órgão legitimado a promover 
a ação penal, em regra o Ministério 
Público; a função judicial aplica as 
leis penais às situações fáticas tra-
zidas e debatidas pelas partes em 
contraditório. Nessa mesma com-
preensão está Gaspar Rodrigues.27  

Adequado ao Estado De-
mocrático de Direito, as decisões 
judiciais solitárias —sem a função 
acusatória pretendendo a restrição 
de direito fundamental — não pas-
sam pelo crivo da legitimidade de-
mocrática e constitucional. Para a 
restrição de qualquer direito fun-
damental, na consequência jurídi-
ca do crime, a decisão judicial deve 
convergir às mencionadas funções 
estatais, quais sejam, a legislativa, 
a executiva e a acusatória. 

A atuação oficiosa da au-
toridade judiciaria é típica da es-
trutura inquisitorial de persecu-
ção penal. Nessa estrutura a fun-

ção acusatória é inexistente ou, 
se existente, prescindível. Por ela, 
preponderam as funções estatais 
legislativa, executiva e judiciária. 
Assim, a função acusatória, ainda 
que exercida privativamente por 
algum órgão, não possui o caráter 
da essencialidade, vez que supri-
mida, absorvida ou neutralizada 
pela atuação oficiosa do julgador.

No Brasil, entre 1941 até 
1988, houve uma modelação única 
de persecução penal digna de re-
gistro. Nesse período histórico foi 
estabelecida uma cultura autoritá-
ria de Estado (quando campeava 
a ideologia do Estado Novo, suce-
dida pelo Regime Militar). Houve, 

nessa época, exemplificando, situ-
ação em que a autoridade judiciá-
ria, no processamento das contra-
venções, formalizada o “processo” 
penal por meio de portaria, con-
forme redação originária do artigo 
531 do CPP de 1941. Àquele tem-
po a função acusatória limitava-se 
a deflagrar a jurisdição e a servir 
de consultoria (opinava) ao órgão 
jurisdicional.

Essa é a ideologia fincada no 
CPP de 1941 e que muitos profis-
sionais do direito insistem em man-
tê-la nos dias atuais, sobrepondo 
à atual Constituição Federal bra-
sileira, especialmente no tocan-

‘A estrutura acusatória faz emergir a teoria da 
quadridimensão funcional do Estado na consequência 
jurídica do crime. Segundo essa teoria, a restrição 
de direito fundamental somente pode ser legítima 
quando convergirem as quatro funções estatais.’
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te à imprescindibilidade conferida 
às instituições essenciais à justiça. 
Empregam-na quando se tolera a 
prisão oficiosa de pessoas, não ra-
ras vezes em contraposição ao re-
querido pelo titular da função acu-
satória; quando recusam vigência 
à titularidade da ação penal públi-
ca ao Ministério Público ao admitir 
que policial se imiscua nessa fun-
ção, notadamente no trato de me-
didas cautelares à ação penal prin-
cipal; quando tratam as promoções 
do Ministério Público como “pare-
cer”, em detrimento ao texto cons-
titucional que veda atos de consul-
toria aos órgãos do Ministério Pú-
blico; dentre outros. 

Esses pontos são apenas al-
guns reposicionamentos das pe-
dras basilares do sistema de per-
secução penal brasileiro, toma-
dos a partir das normas da atual 
Constituição Federal que adota a 
estrutura acusatória e democráti-
ca para a restrição de direito fun-
damental.

Evidencia-se, nessa perspec-
tiva, a impossibilidade jurídico de-
mocrática de se condenar alguém 
ou proceder a qualquer outra res-
trição de direito fundamental ofi-
ciosa pelo órgão jurisdicional, vale 

dizer, sem requerimento da fun-
ção acusadora. 

Daí decorre a necessária mu-
dança de paradigma na atuação 
prática, concreta, dos profissionais 
do direito atuantes na persecução 
penal brasileira. Em suma, é possí-
vel posicionar-se pela possibilida-
de de um processo penal acusató-
rio e democrático, livre, portanto, 
das premissas inquisitórias, como 
se propõe, a seguir, nas hipóteses 
de restrição cautelar e definitiva 
de direitos fundamentais.

 
4 A Regularidade Democrática na 
Restrição Cautelar de Direito Fun-
damental

Do que visto até o presente 
ponto, é possível sustentar que a 
praxe forense no sistema de jus-
tiça criminal brasileiro, orientada 
pela cultura inquisitorial e anti-
democrática preconizada no CPP 
de 1941, tem a função acusatória 
como prescindível. Daí advém a 
dificuldade de concretização das 
normas constitucionais preconiza-
doras da estrutura acusatória de 
persecução penal.

A função acusatória, por-
tanto, no contexto da cultura in-
quisitorial, é tomada por prescin-

dível porque a decisão/sentença 
judicial que restringe direito fun-
damental é vista como legítima 
mesmo quando tomada de modo 
oficioso, sem pedido da acusação. 

Está incorporado no cotidia-
no forense que a autoridade judi-
ciária pode, oficiosamente: orde-
nar a prisão preventiva de alguém 
(inclusive em sede pré-processu-
al); ordenar a prisão temporária; 
autorizar a busca e apreensão em 
domicílio; autorizar a intercepta-
ção de comunicação telefônica; 
dentre outras medidas cautela-
res, sem pedido da função acusa-
tória. É frequente alguns policiais 
pretendendo algum provimento 
de natureza cautelar à ação pe-
nal pública como se fossem auto-
rizados a postular em juízo. Essa 
praxe está em franco descompas-
so com as normas constitucionais 
tomadas a partir de 1988.

Mencione-se a hipótese da 
prisão preventiva. Consideradas 
as alterações contidas na Lei nº 
12.403/2011, a autoridade judici-
ária, invocando a literalidade dos 
incisos I, II e III do artigo 310 do 
CPP, ao receber a comunicação da 
prisão em flagrante de alguém, en-
tende estar autorizado a, de ofício: 
relaxar a prisão; “converter a pri-
são em flagrante em preventiva” e 
a conceder “liberdade provisória”.

No tocante ao relaxamento 
da prisão, evidenciada a ilegalida-
de da prisão consignada no auto 
de flagrante, é dever do juiz pro-
ceder ao relaxamento, não ape-
nas por conta do teor da lei, mas 
sobretudo em face do manda-
mento contido no inciso LXV do 
artigo 5º da Constituição Fede-

‘Em suma, é possível posicionar-se pela possibilidade 
de um processo penal acusatório e democrático, 
livre, portanto, das premissas inquisitórias, como 
se propõe, a seguir, nas hipóteses de restrição 
cautelar e definitiva de direitos fundamentais.’
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ral, no sentido de que “a prisão 
ilegal será imediatamente rela-
xada pela autoridade judiciária”.

Não diferente diz respeito 
à concessão de liberdade a al-
guém preso em flagrante. Não 
se aferindo, na situação concre-
ta contida nos autos, motivo su-
ficiente para se manter o autua-
do na prisão, deverá o juiz conce-
der a liberdade considerando o 
disposto no inciso LXVI do artigo 
5º da Constituição Federal bra-
sileira, que dita: “ninguém será 
levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança”.

Nas duas situações acima 
referidas, a intervenção da au-
toridade judiciária pode ocorrer 
de ofício, vez que, nelas, estará 
adotando postura afinada com 
as normas constitucionais que 
a tem como última garantidora 
dos direitos fundamentais. Essa 
função cabe a todos os órgãos 
do Poder Judiciário, seja singu-
lar ou colegiado, desde que re-
gularmente investido na jurisdi-
ção penal: garante dos direitos 
fundamentais.

Essa função de garantia, 
conferida ao Poder Judiciário na 
persecução penal, decorre da 
análise conglobante das normas 
constitucionais, notadamente dos 
diversos incisos do artigo 5º e 
do artigo 129, inciso I, ambos da 
atual Constituição Federal brasi-
leira; do disposto nos itens 5 e 6 
do artigo 7 e no artigo 8, ambos 
da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica), como norma 
supralegal,28  inserida na ordem 

jurídica nacional pelo Decreto nº 
678/1992; e de autorizada litera-
tura jurídica. 29   

Atuando como garante dos 
direitos fundamentais, a autori-
dade judiciária competente po-
derá intervir, mesmo de ofício, 
para salvaguardar algum desses 
direitos. Tratando exatamente 
das possiblidades de atuação ex 
officio do juiz, Giacomolli assina-
la que “A única admissibilidade 
válida é da atuação ex officio do 
magistrado para garantir e pro-
teger os direitos e a liberdade do 
imputado, como guardião das li-
berdades”.30  

Observe-se que nas hipóte-
ses antes assinaladas, quais sejam, 
no relaxamento da prisão ilegal ou 
na concessão de liberdade, a in-
tervenção oficiosa da autoridade 
judiciária competente estará legi-
timada porque convergente com 
a função de garantia dos direitos 
fundamentais. Nesses casos pode 
não ocorrer a intervenção da fun-
ção acusatória. 

Diametralmente oposto está 
a previsão legislativa de “conver-
ter a prisão em flagrante em pre-
ventiva”. Para quem se compraz 
com o critério legal, certamente 

o órgão do Poder Judiciário esta-
rá, de ofício, apoiado no referido 
inciso II do artigo 310 do CPP bra-
sileiro, legitimado a restringir a li-
berdade da pessoa.

A hipótese de “conversão” 
da prisão em flagrante em prisão 
preventiva reclama a interven-
ção/atuação do órgão titular da 
função acusatória. Por certo, tra-
ta-se de medida tendente a res-
tringir (flexibilizar, mitigar) direito 
fundamental da pessoa, no caso, 
a liberdade. Para a concretização 
dessa medida drástica é impres-
cindível o pedido expresso e fun-
damentado do titular da função 

acusatória, sob pena de violação 
da estrutura acusatória da perse-
cução penal constitucionalmente 
fixada. Não é por demais lembrar 
que “a Constituição Republicana 
não é um mero enunciado de in-
tenções, mas indica um perfil cla-
ro e consistente de processo pe-
nal acusatório (norte para todos 
os poderes)”.31 

Como assinalado, ainda per-
petua a propagação nos manuais 
da disciplina processual penal a 
equivocada compreensão jurídi-
ca no sentido de que a autoridade 
judiciária possa decretar a prisão 

‘A hipótese de ‘conversão’ da prisão em flagrante em 
prisão preventiva reclama a intervenção/atuação 
do órgão titular da função acusatória. Por certo, 
trata-se de medida tendente a restringir (flexibilizar, 
mitigar) direito fundamental da pessoa.’
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cautelar de alguém, prescindin-
do do pedido do titular da função 
acusatória. Nesse particular reside 
a inadequada compreensão do al-
cance da titularidade privativa para 
o exercício da ação penal conferida 
ao Ministério Público (artigo 129, 
inciso I, da atual Constituição Fe-
deral). Essa má compreensão32 faz 
perdurar o fracionamento dessa ti-
tularidade com a polícia, na restri-
ção cautelar de direito fundamen-
tal,33 tal como ocorria antes da atual 
Constituição Federal. Essa ortodoxa 
posição aproxima a função da au-
toridade judiciária à de agente da 

segurança pública, em detrimento 
do relevante papel de garante dos 
direitos fundamentais preconizado 
pelo texto constitucional brasileiro 
de 1988. Sugere que a ordem jurí-
dica constitucional, no tocante à 
persecução penal, tomada a par-
tir de 05 de outubro de 1988, em 
pouco ou nada mudou.

É certo que a lei dita que, ao 
receber o auto de prisão em fla-
grante, o juiz deverá, fundamen-
tadamente, “converter a prisão em 
flagrante em preventiva, quando 
presentes os requisitos constantes 
no art. 312 do Código, e se revela-
rem inadequadas ou insuficientes 

as medidas cautelares diversas da 
prisão”, consoante artigo 310 do 
CPP, com redação dada pela Lei nº 
12.403/2011. 

Contudo, essa regra, seguin-
do os ditames inspirados na perse-
cução penal do CPP de 1941, não se 
compatibiliza com as normas cons-
titucionais. Ofende, a um só tempo, 
a função acusatória e a atuação da 
autoridade judiciária como garan-
te dos direitos fundamentais. Essa 
autoridade até pode decretar a pri-
são preventiva, mas condicionada 
ao requerimento do titular da fun-
ção acusatória.

Ao converter a prisão em 
flagrante em prisão preventiva, 
sem requerimento do Ministério 
Público, estará a autoridade judi-
ciária fazendo perpetuar a antes 
referida “jurisdição-soberania”; 
faz preponderar a jurisdição típica 
dos regimes autoritários e inquisi-
toriais em detrimento de diversos 
princípios (da imparcialidade judi-
cial, da inércia da jurisdição etc.) e, 
o mais gravoso, em detrimento da 
relevante função constitucional de 
garante dos direitos fundamentais.

Nessa hipótese de restrição 
cautelar de direito fundamental não 
há democracia e a função acusató-

ria não é vista como essencial. Man-
tém-se o equívoco da atual praxe 
forense fundada em bases episte-
mológicas ultrapassadas, cujo para-
digma foi rompido a partir da Cons-
tituição Federal de 1988, Consti-
tuição essa que reestrutura o Mi-
nistério Público como instituição 
permanente e essencial à função 
jurisdicional do Estado.

5 A Restrição Democrática e 
 Definitiva de Direito Fundamental   

O termo definitiva, objeto do 
presente ponto, não significa o ani-
quilamento ou a permanente res-
trição do direito fundamental. Por 
“definitiva”, traduz-se apenas a si-
tuação jurídico processual da con-
denação criminal transitada em jul-
gado e por meio da qual, nos limites 
da condenação, a liberdade ou ou-
tro direito fundamental da pessoa 
sofre restrição pelo poder público. 

A experiência brasileira sob 
a regência de um Estado fundado 
em bases democráticas é recente. 
A vivência é parca. Daí que os clás-
sicos ensinamentos de processo pe-
nal não se mostram suficientes a al-
cançar uma argumentação jurídica 
suficientemente robusta acerca do 
presente ponto. A exata dimensão 
do grau de importância dos atos de 
intervenção das partes no processo 
penal reclama um necessário des-
prendimento dos juízos e das pro-
messas de certeza e de segurança 
propostos pelos Estados totalitários. 
Nesses modelos de Estado a juris-
dição tendem a se autoproclamar 
como um fim, não como meio. Tor-
na-se um terreno fértil a prosperar 
a mencionada “jurisdição-sobera-

‘ A experiência brasileira sob a regência de um Estado 
fundado em bases democráticas é recente. Daí que 
os clássicos ensinamentos de processo penal não se 
mostram suficientes a alcançar uma argumentação 
jurídica suficientemente robusta.’
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nia”, por meio da qual a função ju-
risdicional fica em supremacia em 
relação aos atos e aos interesses 
das partes processuais.

Essa sobrevalorização da fun-
ção estatal de dizer o direito (juris-
dictio) frente aos direitos fundamen-
tais torna possível a instrumentali-
zação da pessoa enquanto ser hu-
mano. Vale dizer, torna a pessoa 
um meio, não um fim da atuação 
do Estado. Decorre, daí, uma ina-
ceitável rejeição da mais expressi-
va construção filosófica acerca do 
agir moral humano, precisamente 
o imperativo categórico de Kant.34 
Com efeito, por meio desse princí-
pio kantiano é permitido concluir 
que a pessoa, ser humano, não pode 
servir de meio ou ser instrumen-
talizado para algum fim estatal. A 
pessoa não pode ser meio para o 
Estado, mas é a finalidade de todas 
as ações do Estado. 

Na estrutura inquisitorial de 
persecução penal, como mostram 
os registros históricos,35  a pessoa 
é reduzida a objeto, meio e instru-
mento da supremacia estatal. Dife-
rentemente, na estrutura acusatória 
de persecução, as funções estatais 
são delimitadas umas pelas outras. 
Busca-se o equilíbrio do jogo pro-
cessual estabelecido pelas partes 
em contraditório e pelo consenso. 

Nesse contexto, oportuna a 
compreensão de Alberton no sen-
tido de que “a jurisdição é históri-
ca, e, portanto, deve se adequar ao 
Estado em que ela se realiza”.36  A 
jurisdição preconizada no CPP de 
1941 certamente está afinada à 
Constituição de 1937, adequada ao 
Estado Novo. Mostra-se necessá-
rio, portanto, readequá-la e realizá-

la em conformidade com o Estado 
Democrático de Direito, conforme 
normatizado no artigo 1º da atu-
al Constituição Federal brasileira. 

A restrição desses direitos, 
no Estado Democrático de Direi-
to, portanto, legitima-se pela atu-
ação conjunta das funções legisla-
tiva, executiva, acusatória e judi-
ciária. Faz incidir a teoria da qua-
dridimensão funcional do Estado.37  

De outro modo, na estrutu-
ra inquisitorial a função acusatória 
não é essencial. Nesse modelo de 
persecução, mesmo que exista al-

guém para provocar o órgão jurisdi-
cional, atuará ele por meio do mé-
todo conhecido por “denúncia”,38 
cujas consequências processuais sin-
tetizam: a) de não suportar o ônus 
probatório;39  b) o órgão denuncian-
te, possui um papel meramente fi-
gurativo, cujo pronunciamento não 
rompe a natureza consultiva para 
o julgador. Por sua vez, a estrutura 
acusatória não terá por legítima a 
restrição definitiva de direito fun-
damental sem o pedido condena-
tório expresso e fundamentado do 
órgão acusador. Nesse modelo de 
persecução promove-se a acusa-
ção, cujas consequências proces-
suais são: a) o acusador deve su-

portar o ônus probatório; b) o ti-
tular da função acusatória é órgão 
executivo cujo pronunciamento é 
de parte (de execução, não consul-
tivo); c) o pedido de absolvição fei-
to pelo acusador — apenas o abso-
lutório — vincula o órgão julgador. 

Oportuno ressaltar que a im-
prescindibilidade é da função acu-
satória, não propriamente do Mi-
nistério Público (acusatório formal), 
vez que dita função pode ser sus-
tentada pelo particular ofendido 
(acusatório material), como bem 
ressaltado por Binder.40 

Retomando, é por demais 
sabido que essa compreensão pre-
ocupa os partidários da estrutura 
inquisitorial de processo penal, eis 
que nesse modelo, conforme Bin-
der, “a indagação da verdade é uni-
lateral, carente de diálogo e onde 
se confia finalmente na decisão de 
uma só pessoa”.41  

Não raras vezes ecoa algu-
ma voz preconizando que se o plei-
to absolutório da acusação vincu-
la o julgador, estará, assim, o ór-
gão acusador, se substituindo ao 
julgador. Tal posição, inspirada no 
modelo inquisitório de persecu-
ção, traz consigo certa mística do 
caráter sacramental do julgador,42  

‘Na estrutura inquisitorial de persecução penal, 
[historicamente] a pessoa é reduzida a objeto, meio e 
instrumento da supremacia estatal. Diferentemente, 
na estrutura acusatória de persecução, as funções 
estatais são delimitadas umas pelas outras.’
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que deposita mais confiança no ju-
ízo de um único homem, em detri-
mento do senso comum de dois. 
Ignora, pois, o caráter democráti-
co e acusatório que “se baseiam 
no debate e no diálogo, a discus-
são e a controvérsia são o método 
que permite indagar a verdade e 
confia-se neste mecanismo antes 
que na clarividência ou mérito de 
uma só pessoa”.43  

Ademais, a seleção demo-
crática dos direitos fundamentais 
pelas mais variadas forças políticas 
instituidoras do poder constituinte 
originário, como antes sustentado, 

não se mostra razoável que uma só 
pessoa, ainda que regularmente in-
vestiga da função de dizer o direito 
(jurisdictio), possa, solitariamente, 
estar legitimada a restringir algum 
desses direitos. A estrutura demo-
crática de Estado não se compraz 
com legitimidade dessa ordem, no-
tadamente quando assentada a es-
sencialidade da função acusatória 
(art. 127 da Constituição Federal). 
Essa pretensa legitimidade exerci-
da por um julgador solipsista fica 
por demais reduzida. 

Do que até aqui discorrido, 
afigura-se que a estrutura demo-
crática de Estado exterioriza maior 

grau de legitimidade para a restri-
ção de direito fundamental por-
que fundada no consenso entre 
o órgão julgador e a tese acusa-
tória. Essa mesma simetria pode 
ser aferida no caso de absolvição, 
pelo consenso entre o julgador e 
a tese defensiva. Por outro lado, 
quando ocorrer a tese absolutó-
ria entre a acusação e a defensa, 
fica estabilizado o exercício do 
contraditório, vez que esse princí-
pio nuclear do processo somente 
pode ser realizado entre as par-
tes, jamais em face do julgador. 
Daí que, em vista da essencialida-

de constitucional da função acu-
satória como única legitimada a 
pretender a restrição de direito 
fundamental, forçoso concluir 
pela inadmissibilidade de provi-
mento judicial condenatório sem 
pedido da acusação.

Sem embargo, constatando-
se a inexistência de fundamentação 
do pleito absolutório ou sugestão 
de peita por parte do órgão acu-
sador, poderá o julgador provocar 
as instâncias superiores da acusa-
ção para conhecimento e adoção 
de medida pertinente ao caso. No 
caso do pleito absolutório ser re-
ferendado pelas instâncias supe-

riores do Ministério Público, não 
poderá outra decisão ser tomada 
senão a absolvição. Nessa ordem 
de reflexão o disposto no art. 385 
do CPP de 1941 mostra-se ineficaz 
e não se compatibiliza com as nor-
mas constitucionais democráticas, 
voltadas para o consenso das fun-
ções estatais na restrição de direi-
to fundamental.

Esses são alguns aspectos pe-
los quais se pode concretizar a de-
mocracia no processo penal. Con-
tudo, requer atenção dos profissio-
nais do direito, destacadamente por 
cada órgão do Ministério Público, 
modo a dar eficácia direta e ime-
diata, em cada caso da vida, às nor-
mas constitucionais estruturadoras 
de suas funções institucionais, no-
tadamente a titularidade promover 
a ação penal pública nas situações 
que entender cabível.    

Considerações Finais

No entendimento pautado 
pelas atuais normas constitucio-
nais, estruturadoras de um mo-
delo de persecução penal nitida-
mente voltado para um processo 
penal acusatório e democrático, 
afigura-se pela imprescindibilida-
de das funções essenciais à pres-
tação jurisdicional. Todas as fun-
ções na estrutura democrática são 
fundamentais. Dentre tais, desta-
ca-se a função acusatória. Somente 
o regular exercício dessa função é 
possível assegurar a imparcialidade 
e a independência do julgador na 
persecução penal. Sem ela, pois, 
a restrição de direito fundamental 
da pessoa, como consequência ju-
rídica da infração penal, seja cau-

‘Em vista da essencialidade constitucional da função 
acusatória como única legitimada a pretender a 
restrição de direito fundamental, forçoso concluir 
pela inadmissibilidade de provimento judicial 
condenatório sem pedido da acusação.’
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telar ou definitiva, sofre um défi-
cit, senão mesmo a total ausên-
cia de legitimidade. Sem ela não 
se concretiza o almejado consen-
so a ser alcançado em cada deci-
são ou sentença judicial.

A opção pelo Estado Demo-
crático de Direito, na Constituição 
Federal brasileira, possibilita com-
preender que as decisões estatais, 
mormente aquelas que alcançam 
os direitos fundamentais, devem 
ser tomas no plano do consenso. 
Consenso entre o julgador e o acu-
sador, na hipótese de condenação 
ou qualquer outra restrição a di-
reito fundamental; entre o julga-
dor e a defesa na hipótese de ab-
solvição; ou ainda entre o julga-
dor, o acusador e a defesa, tam-
bém para a absolvição. Essas são 
as hipóteses de consenso no pro-
cesso penal.

Nesse contexto, a jurisdição 
necessita ser compreendida e con-
cretizada dentro e conforme esse 
modelo de Estado, vale dizer, no 
seu tempo histórico. A partir des-
sa luz possam as gerações futuras 
superar, a seu tempo, os funda-
mentos lançados pelo superado 
paradigma orientador do Estado 
autoritário que, no processo pe-
nal, é retratado na estrutura in-
quisitorial.
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Vous êtes belle: on vous 
adore.
Vous êtes jeune: on vous 

sourit.
Si un amour pourrait éclore
Dans ce coeur où rien ne luit.

Ce sourire de ma tristesse
Se tournerait, reflet lontain,
Vers l’or cendré de votre tresse,
Vers le blanc mât de votre main.

Mais je n’en fait que ce sourire
Qui sommeille au fond de mes 
yeux  --
Lac froid qui, en vous voyant rire,
S’oublie en un reflet joyeux.

 Vemos acima um poema 
escrito em francês, mas por um po-
eta...  português!  Falo de Fernan-
do Pessoa (1888-1935), um poeta 
múltiplo, que se desdobrou em vá-
rios “heterônimos” e foi bilíngue, 
escrevendo muito também em in-
glês, língua que conhecia tão bem 
quanto o português.  Há especia-
listas de língua inglesa que afir-
mam que os sonetos de Pessoa, 
em inglês, são equiparáveis aos de 
Shakespeare!  Aliás, sua tradução 

Um poema em Francês 
de um poeta maior

do famoso poema “O corvo” (The 
Raven), de Edgar Allan Pöe, para 
mim é a melhor tradução desse 
poema para a língua portuguesa: 
exatamente porque Pessoa, bom 
conhecedor tanto da língua por-
tuguesa quanto da língua inglesa, 
fez a tradução respeitando inclu-
sive o ritmo do texto original; pra-
ticamente elaborou um segundo 
poema, belíssimo para os leitores 
da língua portuguesa!  

Morador, na juventude, em 
Durban (África do Sul), onde o pa-
drasto era cônsul, Pessoa venceu 
concursos escolares de redação em 
língua inglesa, concorrendo com 
colegas filhos de colonos oriun-
dos da própria Inglaterra...

 Mas ele incursionou tam-
bém pela língua francesa, produzin-
do alguns pequenos poemas (co-
nheço ao todo cinco, publicados 
em “Fernando Pessoa, Obra Poé-
tica” (Ed. José Aguilar, Rio, 3. ed., 
1969, p. 627-629).  Esses poemas 
apresentam uma conotação ligei-
ramente simbolista, a demonstrar 
as influências de Pessoa na língua 
francesa.

 Um deles faz parte de uma 
espécie de trilogia intitulada “Trois 
chansons mortes” (Três canções 
mortas), e ouso apresentar abai-
xo uma tradução de minha lavra. 
De certa forma e de modo geral, 
o texto poético é praticamente 
intraduzível, mas sempre se pode 
tentar captar o sentido das pala-
vras originais do poeta.  Segue-se 
a minha “tentativa” de tradução:

Tu és mui bela, és de adorar,
Também és jovem e encanta-
dora.
Se um amor pudesse entrar
Nesta minh’alma sofredora...

Este sorriso sem esperança
Se voltaria, ou talvez não,
Pr’o ouro cinza de tua trança,
Para a brancura de tua mão.

Mas só consigo esse sorriso
Meio latente em meu olhar  --
Frio lago que, vendo o teu riso,
Se apaga num doce alegrar.

Joaristavo Dantas de Oliveira
Promotor de Justiça aposentado

Joaristavo Dantas de Oliveira
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Como vimos na edição anterior 
da APMP Revista, o crime or-
ganizado passou a outro es-

tágio com a ideia de uma Comissão 
para aglutinar todas as Famiglias ma-
fiosas. E é forçoso reconhecer que a 
criação da Comissão foi a causa das 
conhecidas “Primeira” e “Segunda” 
guerras mafiosas, as quais nada mais 
foram do que ajustes de poder den-
tro de uma estrutura que perdia o 
que restava de seu aspecto medie-
val e ingressava no mundo contem-
porâneo de maneira abrupta e, por 
que não dizer, radical.

Não se faz uma revolução sem 
ganhadores e perdedores. A Comissão 
era uma verdadeira revolução, pois 
cerceava parcialmente as iniciativas 
dos grupos autônomos e começava 
a mostrar a visão de um verdadeiro 
“sindicato”, uma empresa do crime 
que ampliaria a capacidade de atua-
ção de todos em detrimento da per-
da de uma parcela de autonomia. 
Porém, não foram poucos os “ca-
pos” que viam mais além. Esta per-
da de autonomia fatalmente iria ser 
ampliada na inversa proporção em 
que a Comissão obtivesse sucesso - 
e, devido à coordenação das ativida-
des, tal ganho se afigurava cada vez 
mais concreto e evidente. E a Comis-
são, cada vez mais poderosa.

A Máfia em guerra – Parte 2
O crime organizado, sua evolução, conflitos e adversários

Se a Comissão ganhava poder, 
a liderança individual deveria ceder 
espaço, é certo que em um momen-
to posterior o poder coletivo poderia 
ser substituído por um único “capo”, 
como antes já se tentara. Porém, nes-
te momento prevalece a visão da Co-
missão como grande agenciadora, 
portanto, se alguém perdeu com a 
criação de tal organismo foram jus-
tamente aqueles os quais individual-
mente tinham uma posição de pre-
ponderância e viam cair seu prestí-
gio e logo sua força.

PRIMEIRA GUERRA - Uma análise 
estrutural indica então que este con-
flito potencial deveria ocorrer como 
efetivamente veio a acontecer. São 
duas as versões mais aceitas sobre o 
início da “Primeira Guerra” da Máfia. 
Para Salvatore Lupo, a origem regri-
de a um caso específico: as Famiglias 
de Salvatore Greco e Salvatore La 

Barbera (este junto com seu irmão, 
Angelo La Barbera) que haviam sido 
agentes financiadores de um grande 
comércio de entorpecentes, negócio 
este sob responsabilidade de outro 
“capo”, Calcedonio de Pisa.

No desenrolar da negociata, 
Calcedonio di Pisa teria entregue uma 
quantia para os Greco e os La Barbe-
ra, quantia esta que se afirmou infe-
rior ao que realmente havia obtido 
de lucro. Acusado perante a Comis-
são, Calcedonio negou que tivesse 
ficado com uma parte maior do di-
nheiro e o colegiado terminou por 
“absolvê-lo” da acusação.

Os La Barbera, inconforma-
dos, teriam executado Calcedonio 
di Pisa e seu intermediário, gerando 
um conflito com a família de Salva-
tore Greco, da qual eram rivais na ci-
dade de Palermo, capital da Sicília. O 
conflito então se generaliza, envolven-
do de forma direta todos os demais 

A cidade de Palermo, capital da Sicília, palco da rivalidade entre as famílias La Barbera e Greco
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membros da Comissão. Tornou-
se patente que a Comissão não 
conseguiu controlar a situação 
e tal fato pôs em cheque a pró-
pria existência da organização 
coletiva e ameaçou o regresso 
a um passado recente. Naquele 
momento, a situação não per-
mitia semelhante retrocesso e 
a Comissão se manteve, embo-
ra evidentemente enfraquecida.

Outra versão é a proposta 
por Don Masino (Tommaso Bus-
cetta), que esteve diretamente 
envolvido no conflito, sendo li-
gado aos grupos de La Barbera e 
Greco, de quem era grande ami-
go. O pano de fundo também era 
uma questão de negócios, mero 
subterfúgio para a ação de ou-
tras três Famiglias, lideradas por 
Michele Cavataio, Nino Matranga 
e Mariano Troia. Estes três “ca-
pos” eram expoentes antes da 
formação da Comissão e viram 
seu prestígio (e, portanto, seu 
poder) declinarem com o funcio-
namento da nova organização. É 

inegável, também, que o poder 
centralizado em suas mãos seria 
um grande negócio.

Mesmo com a união das 
três Famiglias, uma cruzada con-
tra a Comissão (e, portanto, con-
tra o resto da Sicília) era impen-
sável. A opção foi, como sempre, 
a intriga e a maestria na arte do 
logro: sabedores da pendência 
entre os La Barbera e Calcedo-
nio, seriam justamente agentes 
de Cavataio que surpreenderam 
Calcedonio em uma cilada, ma-
tando-o com vários tiros, em uma 
versão da “lupara” (típico crime 
da máfia, que não deixa pistas), 
para em seguida espalhar a infor-
mação de terem sido os homens 
dos La Barbera a assim proceder, 
ao mando destes.

Como consequência, as Fa-
miglias entrariam em guerra, os 
La Barbera, os Greco e Buscet-
ta (este último ligado a ambos), 
bem como entre os La Barbera 
e a Comissão. Cavataio, Matran-
ga e Troia podiam então atacar a 
todos, matando agentes de am-
bas as partes, enfraquecendo-
os, sem correr qualquer risco. 
E, a cada morte que se seguia, 
o outro lado mais buscava vin-
gança e as mortes seletivas au-
mentavam, de modo a fazer por 
ampliar as Famiglias envolvidas.

No final, o trio restaria 
intacto e a Comissão esfacela-
da, fraca e sem autoridade se-
ria por eles controlada. Em ju-
nho de 1963, Cavataio, Matranga 
e Troia tentaram atingir o chefe 
da Comissão, Salvatore Greco, 
conhecido por Cichiteddu (passa-
rinho), utilizando-se para tanto de 

um carro bomba detonado por con-
trole remoto.

Não conseguiram matar o fa-
moso “capo”, mas atingiram um gru-
po e policiais e como resultado sete 
destes morreram, gerando um escân-
dalo sem precedentes até aquele mo-
mento. A Itália já era uma potência 
ocidental e, sobretudo, democrática. 
Os meios de comunicação de massa 
já estavam definitivamente implan-
tados e, portanto, a repercussão de 
fatos desta natureza possuíam um 
impacto fortíssimo. O fenômeno da 
opinião pública não podia mais ser 
ignorado na era da informação.

Como resultado da revolta 
pública, o governo Italiano enviou 
dez mil oficiais de polícia para a Sicí-
lia, com os quais a Máfia não tinha 
inicialmente influência. Um grande 
inquérito foi instaurado e a repres-
são contou também com a edição 
de novas leis que previam o exílio 
de mafiosos. Cerca de mil e nove-
centos mafiosos foram presos, den-
tre estes Cavataio, Luciano Leggio e 
Stefano Bontate.

Salvatore Greco, conhecido por ‘Passarinho’

Cavataio: entre os 1.900 mafiosos presos
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Antonio Salomone, Buscetta 
e Salvatore Greco fugiram da Itá-
lia. Os dois primeiros vieram para o 
Brasil, desta forma a Comissão foi 
praticamente aniquilada pela dis-
persão, incapaz de coordenar qual-
quer tipo de atividade. Foi a segun-
da derrota da Máfia, quase 30 anos 
após a ação de Cesare Mori, mas 
desta feita dentro de uma socieda-
de democraticamente constituída.

Esta segunda “fase negra” 
durou até 1969, quando os “capos” 
foram todos absolvidos e liberta-
dos. Constituíam agora um novo 
desenho, com uma arquitetura de 
poder que se restabeleceu com a 
presença inclusive de lideranças as 
quais, embora não tão visíveis nas 
listas de Carlo Falcone e Buscetta, 
eram indiscutivelmente verdadei-
ros senhores do poder.

NOVA COMISSÃO - Da desarticula-
ção emergiu uma nova Comissão, 
na forma de um triunvirato. Para 
Falcone, o triunvirato se compu-
nha de Stefano Bontate, da Fami-
glia de Cinisi; Stefano Bontate, da 
Famiglia de Santa Maria di Gesù; 
e Salvatore Riina, da Famiglia de 
Corleone. Alexander Stille concor-
da, mas Buscetta anota um outro 
triunvirato, com Luciano Leggio, 
de Corleone, no lugar de Salva-
tore Riina.

Não chega a ser propriamen-
te uma contradição. Riina ocupava 
um posto imediatamente abaixo de 
Luciano Leggio e culminou por suce-
dê-lo em pouco tempo (tendo Leg-
gio sido preso em 1974) e perdendo 
a influência sobre a família de Corleo-
ne. A Famiglia Corleone merece uma 
atenção especial. Originária da cida-
de com o mesmo nome, ao Sul da ci-
dade de Palermo, mas ainda dentro 
desta província, gerou uma linhagem 
de mafiosi extremamente violentos, 
ao mesmo tempo em que se mostra-
vam hábeis estrategistas.

Luciano Leggio chegara ao po-
der na Família após uma feroz luta com 
o “capo” anterior, Michele Navarra. 
Navarra era o mafiosi típico, com co-
nexões políticas e seu staff de sicários 

prontos a obedecer-lhe. Leggio não se 
intimidou, inicialmente trabalhou com 
e para Navarra mas depois ambiciona 
e toma o poder. A luta culmina com 
um violento tiroteio envolvendo qua-
se 80 pessoas e termina com o fuzi-
lamento de Navarra em uma cilada. 
Assim, muito embora Navarra tives-
se à sua disposição uma estrutura 
muito maior, foi dominado por Le-
ggio, cuja ferocidade e capacidade 

Bontate, da Famiglia de Santa Maria di Gesù Salvatore Riina, que foi substituído por Leggio

Salomone foi um dos que fugiram da Itália Luciano Leggio: disputa na Famiglia Corleone
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de ação inverteu o processo e o le-
vou ao poder .

Mas já em 1969 Leggio esta-
va doente e era foragido. Sua influ-
ência era grande, mas não se sabe 
até que ponto ou em que momen-
to a transição do poder derivou de 
Leggio para Riina, fato que somen-
te se tornou patente com a prisão 
de Leggio em 1974. Supomos ser 
desta época a estratégia elabora-
da pelos Corleone para dominar 

completamente a Máfia Siciliana 
e obter a prevalência sob todos os 
demais, fato que redundou na cha-
mada “Segunda Guerra” da Máfia.

Após atritos gerados delibe-
radamente pelos Corleone, mais 
precisamente por Salvatore Riina, 
resolve-se dissolver o triunvirato 
e instalar-se uma nova Comissão. 
É Falcone quem enumera a nova 
Comissão: 1) Gaetano Badalamen-
ti, da Famiglia de Cinisi; 2) Luciano 
Leggio, da Famiglia de Corleone; 3) 
Antonino Salamone, da Famiglia de 
San Giuseppe Iato; 4) Stefano Bon-
tate, da Famiglia de Santa Maria di 
Gesù; 5) Rosário di Maggio, da Fa-
miglia de Passo di Rigano; 6) Salva-
tore Scaglione, da Famiglia de Noce; 
7) Rosário Riccobono, da Famiglia 
de Partanna; 7) Giuseppe Calò, da 
Famiglia de Porta Nuova; 8) Filipo 
Giacalone, da Famiglia de San Lo-
renzo; 9) Michele Greco, da Fami-
glia de Ciaculli; 10) Nenè Geraci, da 
Famiglia de Partinico.

Posteriormente, a Comissão 
se altera. Michele Greco assume a 
condição de secretário, Salvatore 

Riina e Bernardo Provenzano assu-
mem o lugar de Luciano Leggio e 
Rosário di Maggio e Filippo Giaca-
lone dão lugar a Salvatore Inzerillo, 
Francesco Madonia, Ignazio Motisi 
e Gigino Pizzuto, atingindo então o 
número de 13 membros. A “Segun-
da Guerra” da Máfia excede em im-
portância e complexidade a anterior. 
É fruto da ascensão de um clã espe-
cífico: os Corleone (ou Corleonesi 
= de Corleone). Seu primeiro líder 
foi Luciano Leggio, depois Salvato-
re “Totó” Riina e Bernardo Proven-
zano. O objetivo era o controle to-
tal da Máfia, tal como Michele Ca-
vataio pretendia, só que desta fei-
ta com engenho e estratégia ímpar 
e violência igualmente assustadora.

Com pelo menos dez anos de 
antecedência, os Corleonesi inicia-
ram os preparativos para a destrui-
ção de seus adversários, de qualquer 
pessoa que pudesse fazer frente à 
sua dominação, dentro e fora da 
Máfia. O primeiro passo foi o esta-
belecimento de um grupo de exe-
cutores completamente desconhe-
cidos das demais Famiglia. Tradicio-

Michele Navarra foi fuzilado em uma cilada

A cidade de Corleone, ao Sul de Palermo, mas ainda dentro da província, gerou uma linhagem de mafiosi violentos e inspirou ‘O Poderoso Chefão’
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nalmente, a Máfia não mantinha (e 
nem podia manter) a identidade de 
seus membros oculta dos demais. 
Muito pelo contrário, eram sempre 
conhecidos dentro da comunidade, 
gozando do prestígio que a posição 
lhes emprestava. Fazia parte da pró-
pria cultura mafiosa.

Leggio inicialmente montou 
um esquadrão com 14 matadores, 
com número posterior desconhe-
cido. Homens estes cujo destino se 
desconhece, mas os quais permane-
ceram sob o comando de “Totó” Rii-
na e Bernardo Provenzano quando 
da longa prisão de Leggio. A vanta-
gem residia no fato de que as ações 
dos Corleone permaneciam invisí-
veis dos demais, não permitindo um 
contra-ataque eficiente. E se tornava 
especialmente eficaz quando o in-
verso, ou seja, as Famiglias que se 
pretendia eliminar eram totalmen-
te conhecidas. Em parte este sub-
terfúgio decorria do fato de que os 
Corleonesi eram quase sempre fo-
ragidos com prisão decretada, ao 
contrário dos demais. Um segundo 
aspecto do planejamento era muito 

mais arriscado. Os homicídios eram 
praticados com o objetivo de trazer 
a atenção policial para outras Fami-
glias que não os Corleonesi. A ma-
nobra era simples: como cada Famí-
lia dominava um território específi-
co, controlando todas as atividades 
criminosas ali praticadas, as mortes 
eram programadas para ocorrer em 
determinados territórios das Fami-
glias as quais se queria incriminar. 
As investigações então partiam do 
princípio de que era a Famiglia que 
controlava aquele local específico a 
responsável pelo atentado. Soma-se 
então o fato de que os assassinos 
eram desconhecidos para comple-
tar a ilusão. 

Os Corleonesi contavam ain-
da com outro recurso: muito embo-
ra a “velha” Máfia estivesse em ple-
na atividade no tráfico de entorpe-
centes, este comércio não era acei-
to como tradicional, sendo lícito 
pois que cada membro de cada Fa-
miglia pudesse agir como quisesse. 
Foi desta forma que lograram pe-
netrar dentro do próprio “corpo” 
de outras Famiglias e, assim, tomá-

las para sua área de influência, infil-
trando-se, conseguindo as informa-
ções que julgassem convenientes e 
matando prováveis rivais.

Antes, porém, de consolida-
rem os planos de execução de toda 
a “Velha Guarda” da Máfia, os Corle-
onesi trataram de isolar e enfraque-
cer seus maiores adversários, domi-
nando as Famiglias mais fracas até 
alcançar uma posição de tal supre-
macia que não pudessem ser ques-
tionados. Fazia parte deste desgaste 
as execuções de policiais ou outros 
mafiosi sem autorização da Comis-
são, mostrando a ausência de poder 
de seus opositores, para depois ma-
tá-los. Providenciavam, no entanto, 
uma falsa justificativa e, através da 
própria Comissão, justificavam suas 
atitudes enfraquecendo a oposição.

E quem eram os opositores? 
Os Corleonesi temiam especialmen-
te Stefano Bontate, “capo” da Fami-
glia de Santa Maria de Gesù, e Salva-
tore Inzerillo, “capo” da Famiglia de 
Passo di Rigano. Os fiéis da balança 
eram Giuseppe “Pipo” Calò e Rosa-
rio Riccobono, ambos ligados em um 
primeiro momento a Bontate e In-
zerillo - ou, pelo menos, inicialmen-
te não subservientes aos Corleone-
si, que contavam ainda com o apoio 
da Famiglia de Ciaculli, cujo “capo” 
era Michele Greco.

Tommaso Buscetta era fiel 
amigo de Stefano Bontate, embo-
ra nominalmente estivesse na Fami-
glia de Pio Calò. Antonino Salamo-
ne, da Famiglia de San Giuseppe de 
Iato, muito embora apoiasse a fac-
ção de Bontate, mantinha-se em 
posição neutra. Dentro deste con-
texto, existia a previsão de combate 
a um outro adversário: o Judiciário Cesare Terranova, membro do parlamento, foi um dos executados em Palermo no ano de 1979
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e a Polícia. A estratégia neste caso 
baseava-se na sólida posição polí-
tica que os Corleonesi antecipada-
mente se colocaram, com o domí-
nio, por exemplo, da Prefeitura de 
Palermo, capital da Sicília. Partia-se 
do pressuposto da violência como 
elemento de dissuasão, somado à 
manipulação política, de modo a 
impedir qualquer avanço das ins-
tituições públicas contra a Máfia. 
Como veremos depois, não foi tão 
eficiente quanto se pensou. 

SEGUNDA GUERRA - Em 30 de maio 
de 1978, finalmente o plano come-
çou a ser colocado em execução. 
O primeiro a tombar foi Giuseppe 
Di Cristina, membro da Comissão, 
“capo” da Famiglia de Riesi, foi em-
boscado e morto à tiros. O local 
da morte ficava em uma área do-
minada pela Famiglia de Salvato-
re Inzerillo, de quem a polícia ini-
cialmente suspeitou. No dia 30 de 
setembro do mesmo ano foi a vez 
de Giuseppe Calderone, o “Pipò”, 
ligado a Stefano Bontate e Tomma-
so Buscetta. Calderone fora mor-

to por membros de sua própria 
Giuseppe Calderone, sendo suce-
dido por Nitto Santapaola. É cla-
ro que o substituto de Calderone 
deixou de apoiar Stefano Bonta-
te e aliou-se aos Corleonesi. Para 
ambas as ações apresentaram-se 
supostas justificativas que foram 
aceitas pela Comissão.

Estas duas mortes foram 
o suficiente para que Buscetta e 
Salamone percebessem o que se 
aproximava. Stefano Bontate, con-
tudo, ainda hesitou, pensando em 
matar Salvadore “Totó” Riina, o ca-
beça de Corleone, no decorrer de 
uma reunião da própria Comissão. 
Em 1979, foi morto Michele Rei-
na, líder do Partido da Democracia 
Cristã na Sicília, obstáculo às pre-
tensões políticas dos Corleonesi; 
Giorgio Ambrosoli, que investiga-
va fraudes bancárias da Máfia; e 
outras duas pessoas ligadas dire-
tamente à repressão anti-Máfia: o 
chefe de Polícia de Palermo, Boris 
Giuliano (morte em 21 de julho)  
e Cesare Terranova, membro do 
parlamento que estava prestes a 
comandar o Ufficio de Investiga-
zione de Palermo. Estes homicí-
dios foram praticados por ordem 

da Comissão, sem que Bontate 
ou Inzerillo fossem consultados, 
de modo a humilhá-los e deixar 
claro que não mais exerciam in-
fluência na Comissão. As mor-
tes continuaram: em janeiro de 
1980, foi morto Piersanti Mata-
rella, também importante líder 
do Partido Democrata Cristão, 
e o chefe dos Carabinieri, capi-
tão Emanuele Basile. Querendo 
demonstrar tanta força quanto a 
Famiglia de Corleone, Salvatore 
Inzerillo manda matar o procu-
rador da República-chefe, Gae-
tano Costa, o qual, meses antes, 

Em janeiro de 1980, foi morto Piersanti Matarella, importante líder do Partido Democrata Cristão 

Giuseppe Di Cristina foi emboscado em 1979 Gaetano Costa, procurador da República-chefe
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expedira vários mandados de pri-
são contra sua Famiglia.

Mas o clímax ocorreu em 
23 de abril de 1981. Stefano Bon-
tate, o poderoso “capo” da Fa-
miglia de Santa Maria de Gesù 
e grande obstáculo ao domínio 
de Salvatore Riina e Bernardo 
Provenzano, foi fuzilado com ti-
ros de fuzil metralhadora, o co-
nhecido AK-47, dentro de seu 
carro. Salvatore Inzerillo estava 
completamente isolado, pensa-

va que tinha tempo, havia fei-
to uma grande venda de drogas 
para Riina, cerca de 50 quilos de 
heroína, e o pagamento estava 
para ser feito. Até que os Corle-
onesi fossem pagos, tentaria es-
boçar uma reação. Na verdade, 
fora uma armadilha: a droga lhe 
fora entregue para ser vendida 
nos Estados Unidos justamente 
para criar uma ilusão de seguran-
ça. Inzerillo foi fuzilado quando 
estava prestes a entrar em seu 

carro blindado, após uma visita 
ao apartamento da amante.

O irmão de Salvatore In-
zerillo, Santo, tentou ainda um 
armistício, pagando a carga de 
entorpecente. Após entregar o 
dinheiro pessoalmente a Riina, 
foi estrangulado junto com seu 
guarda-costas. As mortes en-
volviam também os parentes e 
membros da Famiglia de Bonta-
te e Inzerillo, todos aqueles que 
pudessem opor qualquer tipo de 
resistência eram mortos. Todas 
estas mortes tinham a assina-
tura do principal assassino dos 
Corleone: Giuseppe “Pino” Gre-
co, vulgo “Scarpazzeda”.

“Pino” Greco pertencia ao 
clã de Michele Greco porém li-
gava-se diretamente a Salvato-
re Riina e Bernardo Provenzano. 
Sua arma preferida era o AK-47, 
a mesma utilizada em diversos 
homicídios. Poucos dias depois 
da morte de Salvatore Inzerillo, 
“Pino” sequestrou o filho de 15 
anos de Inzerillo e, quando o ga-
roto não se intimidou e disse que 
iria vingar-se, “Pino” decepou-
lhe o braço direito e em segui-
da o matou.

Vieram, então, as traições. 
Rosario Riccobono, inicialmente 
simpático à Stefano Bontate, deu 
refúgio a um dos membros da Fa-
miglia Inzerillo, que buscava fu-
gir das seguidas mortes pratica-
das pelos Corleone. Riccobono o 
recebeu e em seguida executou, 
abandonando o corpo como um 
tributo de obediência aos novos 
senhores: a Famiglia Corleone.

A guerra era total, parentes 
e amigos eram mortos. Se uma Michele Reina, líder do Partido da Democracia Cristã na Sicília, era um obstáculo aos Corleonesi

Boris Giuliano, chefe de Polícia de Palermo (empunhando a arma): assassinado em julho de 1979
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mafioso fugisse e resolvesse vol-
tar, não teria como refugiar-se. 
Pessoas desapareciam, no que se 
costumava chamar “lupara bian-
ca” (morte sem corpo), e as de-
mais damílias sucumbiram à fú-
ria de Salvatore Riina e Bernar-
do Provenzano.

O sucesso fora quase total. 
As Famiglias de Bontate e Inze-
rillo haviam sido aniquiladas. Ric-
cobono tornara-se traidor, assim 
como “Pipo Calò”, com quem Bus-
cetta pretendia formar a alian-
ça anti-Corleone, mas Bontate 
também tinha um braço direito 
e este viria a sobreviver: Salva-
tore Contorno. Era uma pessoa 
“sui generis”. De simplicidade in-
telectual, era dono de um físico 
extraordinário, reflexos idem e 
coordenação motora espanto-

sa. Foi graças a estes atributos 
que sobreviveu ao ataque dos 
Corleonesi.

Um grupo de assassinos, 
liderados por Giuseppe “Pino” 
Greco, vulgo “Scarpazzeda”, o 
principal matador dos Corleone, 
localizou Contorno. A embosca-
da foi armada quando Contor-
no voltava para casa com seu fi-
lho, então com dez anos de ida-
de. “Pino” ocupava uma motoci-
cleta dirigida por um parceiro, ia 
atrás levando às mãos sua arma 
preferida: o AK-47. Havia outras 
motocicletas que lhe davam co-
bertura.

Contorno desconfiou do 
movimento, pressentiu o perigo 
e soube que a emboscada estava 
pronta quando viu pelo retrovi-
sor “Scarpazzeda” e seu Kalash-
nikov. Imediatamente, abaixou-
se sobre o banco do passageiro, 
protegendo seu filho, enquanto 
a motocicleta de “Scarpazzeda” 
passava ao lado do carro e des-
fechava uma rajada de metralha-
dora. Espantosamente, Contor-
no conseguiu, mesmo abaixado, 
manter o veículo em movimen-
to. Quando a motocicleta fez a 
volta para uma nova passagem 
e novos disparos, Contorno em-
purrou o filho do carro, efetuou 
uma manobra e sacou de uma 
pistola calibre 38, desferindo um 
único tiro, o qual veio a atingir 
“Scarpazzeda” no peito, jogan-
do-o no chão. Fugiu, então, an-
tes que pudesse ser alcançado.

A estratégia dos Corleonesi 
foi vitoriosa neste aspecto. Após 
a última de duas ações, possuí-
am o completo domínio da Co-

missão e ninguém mais lhes fa-
ria frente. Para garantir também 
que não fossem traídos no futu-
ro - e sob a idéia de que aquele 
que trai uma vez pode trair ou-
tra -, Michele Greco, o secretário 
da Comissão, convidou a Famiglia 
de Riccobono para um churrasco 
de Natal. Após o almoço, Rosa-
rio Riccobono dormiu a sua ha-
bitual “sesta”, até ser acordado 
por um grupo de matadores Cor-
leonesi. Foi enforcado e seus 20 
acompanhantes mortos, todos 
ao mesmo tempo.

Tommaso Buscetta tam-
bém não escapou à ira dos Cor-
leone. Estava no Brasil, fora do 
alcance, mas dois de seus filhos, 
seu irmão e seu cunhado foram 
mortos, para que nunca mais vol-
tasse. Nunca se saberá quantas 
mortes aconteceram e nem como. 
Muitas ocorreram em circunstân-
cias de crueldade excepcional até 
para o padrão mafioso, mas im-
plicaram em um erro estrutural 
que quebrou um dos vértices da 
estratégia: a força do Estado. E 
teve uma consequência inespe-
rada, a quebra do código de con-
duta que por tanto tempo os pro-
tegera e mantivera a integridade 
da organização.

A MÁFIA ENCONTRA UM AD-
VERSÁRIO - De um lado da mesa, 
na sede central da polícia em 
Roma, em um pequeno aparta-
mento montado especialmente 
para este fim, estava o homem 
que parecia um severo diretor 
de escola, estatura média-baixa 
que não ocultava alguns quilos a 
mais, cabelos curtos levemente 

Rosario Riccobono: morto junto com outros 20
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grisalhos e um bigode espesso, 
assim como as sobrancelhas. O 
homem não sorria, muito pelo 
contrário, possuía um ar de se-
riedade e um tom de voz som-
brio. A descrição não correspon-
dia ao ideal de um cinematográ-
fico combatente da Máfia.

Do outro lado da mesa es-
tava uma figura fisicamente mui-
to mais impressionante, magro, 
corpo musculoso, fartos cabelos 
escuros e ondulados, tez mais 
morena, olhos levemente oblí-
quos. Este sim correspondia à 
figura mítica que se fazia de um 
“capo”. Ambos conversavam, era 
o “capo” quem falava enquanto 
o diretor fazia anotações meti-
culosas em um caderno, usan-
do uma série de canetas colori-

das, as quais apenas acentuavam 
seu ar acadêmico. A figura severa 
pertence a Giovanni Falcone, o es-
petacular inimigo número um da 
Máfia, do outro lado o primeiro 
dos “pentitos”, o conhecido “Don 
Masino”, Tommaso Buscetta.

É certo que o domínio im-
posto por Riina e Provenzano en-
controu seu apogeu e não se pode 
negar que tenham sido bem suce-
didos em obter o domínio quase 
total da Máfia. As mortes de Bon-
tate e Inzerillo foram marcos de-
finitivos e nada parecia elevar-se 
como obstáculo ao domínio total 
dos Corleonesi. Mas o adversário 
que se erguia não pertencia aos 
quadros da “Cosa Nostra”.

Giovanni Falcone era sici-
liano, tal como seus adversários 

na Máfia. Este aspecto é diferen-
cial, dado que tanto Cesare Mori, 
o “Prefeito de Ferro”, quanto os 
próprios invasores que primeiro 
levaram à formação da Máfia e 
depois a combateram, eram es-
sencialmente estrangeiros. Pela 
primeira vez, então, a figura que 
esgrimia contra a “Cosa Nostra” 
vinha da mesma Sicília, nascera e 
crescera em Palermo, sua capital. 

Pai funcionário público, fa-
mília organizada tradicionalmen-
te, tornou-se membro da Magis-
tratura (que na Itália, à época, 
englobava igualmente o Ministé-
rio Público) em 1964. O comba-
te anti-Máfia surgiu casualmen-
te, como desafio em sua carrei-
ra. Certo é que Giovanni Falco-
ne gozava do respeito dos mafio-

Giovanni Falcone (de barba) e Paolo Borselino (com o cigarro) começaram a trabalhar juntos e perceberam conexões entre as suas investigações
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si que chegavam a dizer que ele 
teria sido um grande “capo” se 
tivesse optado pela vida crimi-
nosa, como vários de seus ami-
gos de adolescência o fizeram. 
Por estar imerso neste univer-
so permeado pela atividade pa-
ralela, Falcone soube entender 
como ninguém o significado im-
plícito das palavras, dos olhares 
e das ações criminosas. Talvez 
ninguém antes entendera tão 
bem o fenômeno ou o tenha vis-
to tão de perto.

Giovanni Falcone seguiu 
sua carreira até 1978, quando fi-
nalmente chegou a Palermo, co-
meçando então a trabalhar no 
setor de fraudes bancárias. Por 
esta época passava por uma cri-
se pessoal, tendo sido abando-
nado pela esposa, que fora viver 
com outro juiz (na verdade, um 
de seus chefes). Em 1979, a Má-
fia matara Cesare Terranova, um 
dos membros da comissão anti-
Máfia, surgindo então a oportu-
nidade para que Falcone mudas-
se de setor e passasse a compor o 
Ufficio Istruzione de Palermo, que 
investigava e preparava os casos 
para julgamento. Era lá que esta-
va Paolo Borsellino, antigo amigo 
de Falcone. A dupla Falcone/Bor-
selino iria demonstrar sua eficá-
cia nos eventos que se seguiriam.

A primeira ação de Giovan-
ni Falcone no Ufficio Istruzione 
envolvia três grandes Famiglias 
de Palermo: a Inzerillo, a Spato-
la e a Di Maggio, que estavam 
sendo acusadas de tráfico inter-
nacional de heroína, juntamen-
te com a Famiglia Gambino, de 
Nova York. Ficou conhecido como 

o caso “Spatola-Inzerillo” de trá-
fico de heroína. Resumia-se na 
descoberta de que Rosário Spa-
tola, juntamente com os mem-
bros da Famiglia Inzerillo (pos-
teriormente mortos pelos Cor-
leonesi), montavam um esque-
ma de tráfico de heroína junta-
mente com a Famiglia Gambino 
(mais precisamente neste mo-
mento, com John Gambino), da 
US Máfia, em Nova York.

Em uma gravação telefôni-
ca feita nos Estados Unidos, Spa-
tola pede a John Gambino que o 
ajude no tráfico, pois não conta-
va com a benção dos Corleone-
si. Gambino promete ajudar, mas 
diz nada poder fazer sem contar 
com a permissão dos Corleonesi. 
O futuro diria o quanto Spatola 
errara: com o eclodir da guerra 
e da morte de Bontate, Gambi-
no vai até Palermo e encontra-
se com Riina, selando um acor-
do. Todos que fugissem da Sicí-
lia para Nova York seriam mor-
tos por Gambino, que em troca 
manterá seus contatos com o 
tráfico de heroína. Foi em Nova 
York que o irmão de Salvatore In-
zerillo, Pietro Inzerillo, foi mor-
to com a boca cheia e os genitais 
envolvidos em dólares.

A política de guerra total 
proposta pelos Corleonesi fazia 
vítimas rapidamente. O promo-
tor Gaetano Costa, que também 
investigava a Máfia, ficou muito 
exposto quando assinou os man-
dados de prisão de vários mafio-
si então identificados a partir de 
interceptações telefônicas. Gae-
tano era chefe da Procura della 
Repubblica, de Palermo, e rece-

bera os mandados de prisão. Os 
promotores assistentes da Pro-
cura della Repubblica relutavam 
em validar os mandados, apesar 
de Gaetano insistir em que era 
preciso não demonstrar medo 
dos mafiosi. Finalmente, o pró-
prio Gaetano Costa assinou os 
mandados de prisão e assim fi-
cou marcado para morte. O caso 
Spatola-Inzerillo foi mandado 
então para o Ufficio Istruzione, 
onde chegou às mãos de Giovan-
ni Falcone.

Borsellino ficou encarre-
gado das investigações do caso 
do assassinato de seu amigo ca-
pitão Emanuel Basile, exatamen-
te ao mesmo tempo em que Fal-
cone começou seu caso “Spato-
la-Inzerillo”. Ocorre que, duran-
te essas investigações, Borselli-
no descobriu que uma das últi-
mas coisas feitas por Basile fora 
ter procurado, no apartamento 
de Giacomo Runa´s, em Bologna, 
cheques e documentos bancários 
que ligavam seu nome com o de 
muitos réus presos por tráfico de 
drogas. Desse modo, Borsellino 
notou que entrava no terreno de 
investigação de Falcone no caso 
“Spatola”. Assim, os dois amigos 
começaram a trabalhar juntos e 
perceberam conexões entre as 
duas investigações.  

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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JANTAR DOS VITALICIADOS – No 
dia 26/06, logo após a solenidade 
de vitaliciamento dos 73 promo-
tores de Justiça do Concurso 89 
do Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP) na Faculda-
de de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP), no Largo São Fran-
cisco, houve comemoração com 
jantar no Clube Hebraica organi-
zado por uma comissão de pro-
motoras do concurso, com apoio 
da APMP. Em pequena cerimônia 
realizada no palco montado para 
a festa, as promotoras de Justiça 
organizadoras do evento Daniele 
Volpato Sordi de Carvalho Campos, 
Maria Carolina da Rocha Medrado 
Soffredi, Fernanda Peixoto Cassia-
no, Patricia Manzella Trita e o pro-
motor de Justiça Thiago Alves de 
Oliveira agradeceram a presença 
de todos. Presente ao evento, o 
1º vice-presidente da APMP, Mar-
cio Sérgio Christino, afirmou em 
discurso que “a confraternização 
é um ponto da nova vida da sua 
definitiva inserção da família do 
Ministério Público”. Além do 1º 
vice-presidente, representaram 
a APMP no jantar o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, o 
1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e a 

diretora do Departamento de Re-
lações Públicas e de Eventos, Paula 
Castanheira Lamenza. Compare-
ceram, entre outras autoridades, 
os integrantes da banca examina-
dora do Concurso 89, o represen-
tante da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), o hoje secretário 
do Estado da Segurança Pública, 
Alexandre de Moraes (que repre-
sentou o governador Geraldo Al-
ckmin na solenidade no Largo São 
Francisco), e os procuradores de 
Justiça João Antonio Bastos Garre-
ta Prats (ex-presidente da APMP), 
Tiago Cintra Zarif (presidente da 
Banca), Jorge Luiz Ussier, Luiz Al-

berto Salles Souza (membro da 
Comissão Processante) e Sandra 
Jardim. Também compareceram o 
procurador-geral de Justiça, Márcio 
Fenando Elias Rosa, o corregedor-
geral do Ministério Público, Paulo 
Afonso Garrido de Paula, o ouvi-
dor do Ministério Público, Rober-
to Fleury de Souza Bertagni, e os 
membros do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP) José 
Oswaldo Molineiro, Motauri Cioc-
chetti de Souza (secretário do co-
legiado) e Paulo Sérgio de Oliveira 
e Costa, este acompanhado pela 
esposa, a promotora de Justiça 
Maria Eugênia Vieira de Morais.
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FESTA JUNINA - A APMP realizou, 
em 14/06, sua tradicional Festa 
Junina. Neste ano, o evento teve 
como tema “Na APMP, balão, fo-
gueira, quentão... É tempo de São 
João”. Mais de 500 pessoas, entre 
associados, familiares e convidados, 
participaram do evento na Sede 
Campestre, em São Roque (SP). As 
crianças se divertiram com brinca-
deiras organizadas pela equipe de 
recreação da Ativa Eventos, princi-
palmente com a dança caipira, que 
teve participação até dos adultos. 
Nas barracas, comidas típicas, do-
ces e salgados. A festa foi organiza-
da pelo Departamento de Eventos 

ACAMPAMENTO - A prática de no-
vos esportes foi o grande destaque 
da edição deste ano do Acampamen-
to de Verão da APMP, que teve como 
tema “The Summer Friends”, entre 
os dias 17 e 24/01. Uma equipe da 
Ativa Eventos orientou e monitorou 
cerca de 60 crianças na prática de 
modalidades como o stand up pa-
ddle, uma variação do surf, realiza-
do em pé e com ajuda de pá; o sla-
ckline, uma fita para execução de 
exercícios; e o water ball, uma bola 
inflável onde as crianças entram e 
ficam sobre a água na piscina. O en-
contro para a viagem foi no esta-
cionamento do prédio do Ministé-
rio Público, em 17/01, pela manhã.

FESTA DA PÁSCOA - O domingo, 
29/03, foi marcado pela Festa da 
Páscoa promovida pelo Departa-
mento de Eventos da APMP aos as-
sociados, familiares e convidados, 
na Sede Campestre, em São Ro-
que (SP).  Crianças e jovens se di-
vertiram com diversas brincadei-
ras proporcionadas pela equipe de 
recreação da Recriar Eventos. Mo-
nitores fantasiados de coelhos ani-
maram a festa e fizeram a alegria 
da criançada, que se deliciou com 
os ovos de chocolate. O evento da 
APMP teve ainda diversas barracas 
de alimentação oferecendo gratui-
tamente pipoca, pastel, cachorro-
quente, churros e algodão doce.

PASSEIO À APARECIDA - Em 23/05, 
cerca de 30 pessoas participaram 
do 4º passeio à Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida, localizada na 
cidade de Aparecida (SP), organi-
zado pela APMP. Os participantes 
se reuniram no estacionamento do 
prédio do Ministério Público e de-
pois seguiram viagem. Já em Apare-
cida, dirigiram-se ao Santuário para 
a tradicional visita à Basílica. Após 
as orações, seguiram rumo à cidade 
de Campos do Jordão, onde almo-
çaram e passaram o final do dia. O 
encontro foi organizado pelo Depar-
tamento de Eventos da APMP, que 
tem como diretora a promotora de 
Justiça Paula Castanheira Lamenza.
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M
Pda APMP, que tem 

como diretora Pau-
la Castanheira La-
menza (também di-
retora de Relações 
Públicas). Compa-
receram ao even-
to o presidente da 
APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º vi-
ce-presidente, Mar-
cio Sérgio Christino, o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, o 
2º secretário, Tiago de Toledo Ro-
drigues, o 1º tesoureiro, Marcelo 
Rovere, e um dos assessores espe-
ciais da Presidência, Antonio Luiz 

Benedan, além de José Oswaldo 
Molineiro e Pedro de Jesus Juliot-
ti, membros do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP), e o 
juiz do Tribunal de Justiça Militar 
(TJM), Silvio Hiroshi Oyama.
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AÇÕES CONJUNTAS - A diretoria da APMP recepcio-
nou em 17/04, na Sede Social, um grupo de juízes e 
delegados de polícia, para tratar sobre ações conjun-
tas. Estiveram presentes o delegado-geral da Polícia 
Civil, Youssef Abou Chanin, o juiz corregedor do De-
partamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciá-
ria de São Paulo (Dipo), Antonio Maria Patiño Zorz, 
o juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Rober-
to Maia Filho, e o delegado de polícia da Acadepol, 
Jurandir Correia de Santana. Pela APMP, comparece-
ram o presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-
presidente da entidade e secretário executivo da Pro-
curadoria de Justiça Criminal, Marcio Sérgio Christi-
no, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, o 
2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, o 1º tesou-
reiro, Marcelo Rovere, a diretora do Departamento 
de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanhei-

APMP SOCIAL

APAMAGIS - No dia 07/04, as diretorias da APMP e da Associação Pau-
lista de Magistrados (Apamagis) se reuniram na Sede Social, no Cen-
tro de São Paulo, para um almoço de confraternização. Participaram 
o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, 
Marcio Sérgio Christino, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior. Pela Apamagis, o presidente, Jayme Martins de Oliveira Neto, o 
vice-presidente, Oscild de Lima Junior, e a diretora do Departamento 
Financeiro, Vanessa Ribeiro Mateus. Também participou José Oswaldo 
Molineiro, membro do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

ra Lamenza, e o diretor do Departamento Médico, 
Luiz Roberto Cicogna Faggioni, além dos procurado-
res de Justiça Renato Eugênio de Freitas Peres e Ana 
Lúcia Meneses Vieira, os promotores Eder Segura e 
Marcelo Luiz Barone, e o médico Abib Maldaun Neto.

HOMENAGEM - Promotores da Infância e Juventude do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (MPSP) homenagearam no dia 14/04 
o procurador de Justiça aposentado Munir Cury, com um almoço no 
restaurante da Sede Social da APMP, no Largo São Francisco. Mu-
nir Cury é um dos autores do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). O 2º secretário da APMP, Tiago de Toledo Rodrigues, membro 
do Departamento de Execuções da Infância e da Juventude (Deij) - 
e na época também do Conselho de Estudos e Políticas Institucio-
nais (Conepi) -, compareceu ao encontro organizado pelos colegas.

DESEMBARGADORES - O vice-presidente da APMP, Marcio Sér-
gio Christino, que é também secretário-executivo da Procuradoria 
Criminal, junto com os procuradores de Justiça Renato Eugênio de 
Freitas Peres (diretor de Apoio à 2ª Instância na APMP), Fernando 
Sergio Barone Nucci e Walter Tebet (coordenador adjunto dos Gru-
pos de Estudos), receberam em 27/03, para almoço na Sede Social 
da entidade de classe, os desembargadores do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP) José Orestes de Souza Nery, Alceu Penteado 
Navarro (já aposentado), Roberto Solimene e Ricardo Sale Junior.
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P JANTAR DOS APOSENTADOS - Na noite da 19/06, a 

APMP recebeu mais de 200 pessoas no jantar que ho-
menageou os aposentados do Ministério Público pau-
lista, realizado no Buffet França, em Higienópolis, na 
capital paulista. O encontro, prestigiado por dezenas 
de promotores e de procuradores de Justiça, além de 
representantes do Legislativo, Judiciário e Executivo 
paulista, foi organizado pelas diretoras dos Departa-
mentos de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, 
e de Relações Públicas e Eventos, Paula Castanheira 
Lamenza. Além das duas diretoras, representaram a 
APMP no jantar o presidente Felipe Locke Cavalcan-
ti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, o 2º 
vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secre-
tário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 2º secretário, 
Tiago de Toledo Rodrigues, e o 1º tesoureiro, Marce-
lo Rovere. Durante o jantar, a diretoria da APMP ho-
menageou com placas simbólicas sete colegas que se 
aposentaram recentemente: os procuradores de Jus-
tiça Francisco Stella Junior, José Domingos da Silva Ma-
rinho, Marco Vinicio Petrelluzzi e Paulo Álvaro Chaves 
Martins Fontes (que é um dos assessores especiais da 
Presidência da APMP) e Sebastião Bernardes da Silva, 
além dos promotores de Justiça José Maria Gomes e 
Octávio Borba de Vasconcelos Filho (que recebeu em 
junho o Colar do Mérito Institucional do Ministério Pú-
blico de São Paulo). Dezenas de autoridades e convida-
dos prestigiaram o jantar, entre elas, a conselheira Ive-
te Senise Ferreira, presidente em exercício da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Subseção São Paulo (OAB-

No jantar, José Domingos da Silva Marinho e sua esposa, Mara Olívia Rodri-
gues Silva Marinho, ao lado do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
e das diretoras Cyrdêmia da Gama Botto e Paula Castanheira Lamenza 

Marco Vinicio Petrelluzzi recebeu a placa simbólica das mãos de sua es-
posa, a procuradora Valderez Deusdedit Abbud, nas presenças de Felipe 
Locke Cavalcanti, Cyrdêmia da Gama Botto e Paula Castanheira Lamenza

O 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere, entregou a placa simbólica a 
Octávio Borba de Vasconcelos Filho, de quem foi estagiário; o homenage-
ado estava acompanhado pela esposa, Mara Edite de Azevedo Marques

Um dos homenageados no jantar da APMP, o promtor de Justiça aposenta-
do José Maria Gomes, acompanhado pela esposa, Áurea Montanha Gomes
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SP); Tallulah Kobayashi de Andrade Carvalho, diretora 
do Departamento Mulher Advogada da OAB-SP; Dé-
cio Gabriel Gimenez, presidente da Associação de Juí-
zes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul; Rodri-
go Keidel Spada, presidente da Associação dos Agen-
tes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Afresp); 
Mara Tomasseti, diretora de Aposentados da Afresp; 
Gustavo Ungaro, ouvidor-geral do Estado de São Paulo 
e presidente do Conselho Nacional de Controle Interno 
(Conaci); Roberto Fleury de Souza Bertagni, ouvidor do 
Ministério Público (MPSP); Álvaro Augusto Fonseca de 
Arruda, José Oswaldo Molineiro e Paulo Sérgio de Oli-
veira e Costa, membros do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP); Luiz Carlos Galvão de Barros e 
Luiz Cesar Gama Pellegrini, ex-corregedores-gerais do 
Ministério Público (MPSP); Luiz Henrique de Souza e 
Silva, desembargador aposentado e ex-vice-presiden-
te da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); Al-
ceu Penteado Navarro, desembargador do Tribunal de 
Justiça (TJSP) e ex-presidente do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE); Herman Hecher e João Francisco  Moreira 
Viegas, desembargadores do TJSP; Vera Lucia Rocha de 
Souza, desembargadora federal; Eloísa de Souza Arru-
da, ex-secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 
do Estado de São Paulo; Arnaldo Faria de Sá, deputado 
federal; Antonio José Mongadouro, representando o 
vereador Gilberto Natalini; Javier Garcia Verbos, supe-
rintendente regional do Banco Santander; Washington 
Teixeira, gerente de Governo do Banco do Brasil; Ser-
gio Souza, representante do Hotel Casa Grande Spa.

Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes (que é também um dos assessores es-
peciais da Presidência da APMP), e sua esposa, Maria Auxiliadora Pereira 
Carneiro, recebendo a placa simbólida da diretoria da entidade de classe

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, Cyrdêmia da Gama Botto e 
Paula Castanheira Lamenza entregam placa a Sebastião Bernardes da Silva, 
acompanhado pela esposa, Lourdes de Fátima Caçador Bernardes da Silva

Deputado Arnaldo Faria de Sá no jantar, ao lado do presidente da APMP, 
Felipe Locke Cavalcanti, e das diretoras de Relações Públicas e de Eventos, 
Paula Castanheira Lamenza, e de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto

Durante o jantar, Francisco Stella Junior recebeu a placa simbólica das 
mãos do 2º vice-presidente da entidade de classe, Gabriel Bittencourt Perez



APMP MULHER - Quatro das sete diretoras do Depar-
tamento APMP Mulher, Maria Gabriela Prado Mans-
sur, Celeste Leite dos Santos, Fabiana Dal‘Mas Rocha 
Paes e Fabíola Sucasas Negrão Covas, realizaram em 
14/05 o primeiro encontro “Mulheres Pra Frente”, no 
Auditório do Fórum da Barra Funda, com as participa-
ções de promotoras de Justiça, magistradas, advoga-
das, procuradoras do Estado e representantes da so-
ciedade civil.  A APMP Mulher é formada por direto-
ras que atuam na luta pela representatividade da mu-
lher na sociedade, e tem ainda como diretoras Daniela 
Hashimoto, Fabiola Moran Faloppa (que é também di-
retora do Departamento de Patrimônio da entidade de 
classe) e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli. Um dos 

112 APMP Revista

Fo
to

: L
ui

z H
en

riq
ue

/A
PM

P

objetivos do encontro “Mulheres Pra Frente” é aproxi-
mar as promotoras do Ministério Público da sociedade. 
Inaugurando uma série de reuniões que acontecerão 
até o final do ano, onde serão discutidos temas de in-
teresse para o trabalho delas. Neste primeiro encon-
tro foram convidadas duas palestrantes, Melina Sil-
va Pecora, médica e advogada especialista em saú-
de do trabalho, e a jornalista Patrícia Zaidan, editora 
da Revista Claudia. Também participaram do even-
to Eloisa de Souza Arruda, ex-secretária do Estado 
de Justiça e da Defesa da Cidadania, Tereza Kodama, 
coordenadora da Secretaria da Mulher da Secreta-
ria de Justiça do Estado de São Paulo, Silvia Chakian 
de Toledo Santos, do Grupo de Atuação Especial de 
Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid), Gislei-
ne Caresia, secretária-geral da Comissão Nacional da 
Mulher Advogada do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Sandra Neder Thomé de 
Freitas, representando Tallulah Kobayashi de Andra-
de Carvalho, diretora do Departamento Mulher Ad-
vogada da OAB -Seção de São Paulo (OAB/SP), e Eve-
lyn Moraes de Oliveira,procuradora da Fazenda Es-
tadual junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

APMP SOCIAL



113APMP Revista

VACINAÇÃO - A Campanha de Vacinação contra a 
Gripe promovida pela APMP entre os dias 13 e 14 
de maio imunizou um total de 1.748 pessoas, entre 
associados e dependentes. Todos foram imunizados 
contra os vírus A/H1N1, A/H3N2 e B, e ainda contra 
mais uma cepa do vírus B. A campanha observou reco-
mendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
já que a vacina utilizada foi a Tetravalente (aplicada 
apenas em clínicas particulares). A quantidade de va-
cinas aplicadas representou um aumento de 16,5% 
em relação à campanha de 2014, quando a entida-
de de classe paulista imunizou 1.459 pessoas. Os as-
sociados puderam se vacinar na Sede Executiva, Fó-
rum da Barra Funda e nas Sedes Regionais, em todo 
o Estado. Segundo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), a composição da vacina contra gri-
pe é atualizada todo ano, de acordo com os vírus cir-
culantes, para garantir a eficácia do produto. Inicia-
da pela diretoria da APMP em 2013, a Campanha de 
Vacinação contra a Gripe é coordenada pelo Depar-
tamento Médico, que tem como diretor Luiz Rober-
to Cicogna Faggioni, e como gerente, Gledson Maia.
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Em maio deste ano, a APMP foi convidada, em 
reunião da Associação Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp), para compor uma Comissão 
que terá como objetivo analisar e efetuar propostas de 
modernização de nosso sistema legal. O primeiro tema 
que será debatido e deliberado é a possibilidade dada 
ao Ministério Público de negociar a propositura da ação 
penal e a pena a serem impostas, seguindo como parâ-
metro o Direito norte-americano, mais especificamen-
te a prática chamada plea bargain.

Trata-se de um instituto que consiste em um 
acordo, uma negociação entre as partes, no qual o réu 
aceita se declarar culpado de uma 
acusação em troca de alguma con-
cessão pelo Ministério Público. Ou 
seja, há uma pactuação prévia en-
tre o promotor, o acusado e seu 
defensor: o réu pode confessar ou 
não confessar; se confessar, pode 
reivindicar a negociação ou não. 
Quando opta pelo pedido de ne-
gociação é que ocorre o plea bar-
gain. Essa possibilidade ainda não 
existe no ordenamento jurídico brasileiro.

Por isso a intenção, nessa Comissão formada no 
âmbito da Conamp, da qual integro como represen-
tante paulista, é a de enviar um Projeto de Lei ao Con-
gresso Nacional (caso seja descartada a hipótese de 
Emenda Constitucional) propondo a criação, no Bra-
sil, de um mecanismo semelhante de pactuação. Num 
primeiro esboço, colocamos como Artigo 1º: “Na hipó-
tese da ação penal pública, poderá o Ministério Públi-
co pactuar o montante da pena a ser  aplicado,  o  re-

gime  de cumprimento, a natureza e os benefícios na 
execução penal”.

Isso porque, sendo a ação penal pública privati-
va do Ministério Público, não poderia deixar de ser sua 
manifestação quanto à conveniência e oportunidade de 
negociar seus termos. A pactuação é puramente fruto 
da privatividade da ação penal, conforme o já previsto 
na Constituição e, caso seja entendida de modo diver-
gente, será descaracterizada em sua essência.

Ainda na proposta-base que começamos a tra-
balhar, abordamos detalhes sobre a privatividade e a 
liberdade de convenção, o encaminhamento ao Judici-

ário e a geração de seus efeitos, o 
encaminhamento quando há dis-
cordância da pactuação, a hipótese 
de formulação de nova proposta 
e a natureza condenatória da sen-
tença, entre outros.

Importante ressaltar que, 
para que nossa posição possa re-
almente refletir um desejo da clas-
se, criamos para os associados uma 
breve consulta online, solicitando 

a quem se interessasse que contribuísse com críticas 
e propostas (pelo email diretoria@apmp.com.br), que 
serão levadas a discussão e análise da Comissão e do 
Plenário da Conamp, para, em seguida, ser enviado ao 
Congresso Nacional como Projeto de Lei.

A comissão envolve as Associações do Ministé-
rio Pública da Bahia, através da presidente da Conamp, 
Norma Cavalcanti, do Maranhão, Goiás, Ceará, Piauí e 
São Paulo. Agradecemos, desde já, todos os que ma-
nifestam interesse em colaborar.

Plea bargain: pactuação possível
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Comissão pretende
enviar Projeto de 
Lei ao Congresso 

propondo criação de 
mecanismo semelhante 
da pactuação dos EUA


