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bANDEIRA HISTÓRICA
A democratização efetiva do Ministério
Público é um bandeira histórica da classe e da
APMP, que ganhou corpo, neste ano que se encerra, com o amplo resultado favorável à elegibilidade de promotor ao cargo de procurador-geral
de Justiça, na consulta feita aos colegas pela Instituição. Porém, a vontade da classe não teve resultado prático. O assunto permanece há mais de
um ano em trâmite no Órgão Especial, sem um
parecer. Porém, vale ressaltar que a iniciativa de
lei constitucional para este fim é do procuradorgeral de Justiça e independe daquele colegiado.
Por esse motivo, intensificamos nosso diálogo institucional na Assembleia Legislativa e,
em novembro, obtivemos uma grande conquista: depois de reunião com dirigentes da APMP,
o deputado estadual Carlos Bezerra Junior fez
três emendas ao Projeto de Lei Complementar
62/2015, da Procuradoria-Geral de Justiça, que
preveem não só a elegibilidade de promotor à
PGJ como também ao Conselho Superior do Ministério Público, além da eleição por voto direto
de toda a classe dos nove membros deste colegiado. Ou seja: a democratização do Ministério
Público entrou na pauta do Legislativo estadual
[leia mais na página 18]. E já ganhou o apoio declarado do presidente daquela Casa, o procurador licenciado e deputado Fernando Capez.
É um tema crucial que, inclusive, é abordado favoravelmente por Alexandre de Moraes, secretário do Estado da Segurança Pública, na entrevista desta edição [página 19]. A democratização
do Ministério Público de São Paulo é, também,
o objeto do texto que publicamos na página 68.
Nós, da APMP, prosseguiremos com nosso trabalho, para fazer valer a vontade da classe.

106
114

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista do
Ministério Público
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Cartas
APMP REVISTA Nº 59
“Muito boa a revista, achei muito bom
tudo o que foi falado sobre o colega Washington
Barra, inclusive a edição especial do boletim informativo. Penso que foi muito boa.” – Antônio
Lopes Monteiro, procurador de Justiça.
“Agradeço a gentileza do envio do exemplar nº 59 da ‘APMP Revista’. Parabéns pela iniciativa, organizadores e colaboradores. Contínuo êxito de atividades.” – Deputado estadual
Antonio Salim Curiati (PP).
“Senhor presidente [Felipe Locke Cavalcanti], cumprimentando-o, acuso e agradeço o recebimento da Revista da Associação Paulista do
Ministério Público. Na oportunidade, apresento
protestos de elevada estima e consideração.” –
Pedro Elias Erthal Sanglard, corregedor-geral do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

APMP MULHER
“Devemos encorajar e fazer despertar a
força política feminina, estimulando e dando suporte à participação das mulheres na vida institucional e, nesse sentido, a APMP Mulher está
de parabéns pela iniciativa de criar um canal específico para nós, realizando palestras e eventos
onde possamos discutir e ampliar nossa vontade
de participação.” – Andrea Chiaratti do Nascimento Rodrigues Pinto, procuradora de Justiça.

apmpimprensa@apmp.com.br
As mensagens para a APMP Revista podem ser
enviadas para o e-mail acima ou para o seguinte
endereço: Rua Riachuelo, nº 115 - 11º andar CEP.: 01007-000 - Centro - São Paulo.
Pede-se que a mensagem
venha acompanhada de nome
completo, telefone e e-mail.
APMP Revista

Cartas

“Achei um trabalho fantástico o da APMP
Mulher. É uma inovação e isso está fazendo com
que a instituição seja mais humana. Na medida
em que a Associação entrevista um membro do
Ministério Público, seja um homem ou uma mulher, não importa, ela traz um pouco de humanidade, pois a gente vai conhecer aquela pessoa.
Atrás, muitas vezes, daquele trabalho que ela
exerce, vamos conhecer aquele ser humano - e
a instituição é formada, antes de tudo, por seres
humanos. Então, quanto mais a gente se aproximar, conseguir um ter respeito pelo outro, pelo
trabalho do outro, por aquilo que o outro possa
ter e que nem todo mundo tem, enfim, isso é
muito bom. A APMP está de parabéns.” – Dora
Bussab, procuradora de Justiça recém-eleita
para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores (como a mais votada).
“Gostaria de cumprimentar a Associação
pela iniciativa da criação da APMP Mulher, que
pode utilizar uma perspectiva peculiar da atuação ministerial para contribuir decisivamente
com o aprimoramento do Ministério Público bandeirante. É importante que exista um departamento sempre alerta para lembrar, quando neAPMP Revista

cessário, que na atuação do promotor de Justiça
descabe distinção de gênero, em todos os sentidos e para todas as funções. Um departamento
que busque assegurar que a mulher promotora,
no exercício de suas funções, está em posição de
igualdade com os homens, sem distinção.” – Maria da Glória Villaça Borim Galvão de Almeida,
procuradora de Justiça e uma das diretoras do
Departamento de Previdência da APMP.

Foto: Marcos Palhares/APMP

“Não desconheço que, no âmbito privado,
fala-se em desigualdade no tratamento de gênero, inclusive, relativamente às questões salariais, chegando-se ao absurdo de motivação de
anedotas sexistas, ainda nos dias atuais. Mas
não penso que seja isso o que ocorre no âmbito
interno do nosso Ministério Público, inobstante
a participação das mulheres na vida político-institucional seja mínima. Assim, talvez, seja interessante admitir sutil intervenção no sentido de
incrementar maior participação entre homens e
mulheres sob o ponto de vista da atuação política, tomando como exemplo a criação do Departamento APMP Mulher da Associação Paulista
do Ministério Público.” – Aparecida Maria Valadares da Costa, procuradora de Justiça.

HOMENAGEM - O procurador de Justiça Luís Paulo
Sirvinskas, um dos diretores de Gestão Ambiental
da APMP e recém-eleito para o Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP), elogiou a edição nº
59 da APMP Revista e o Boletim Extra publicados
em agosto, ambos em homenagem a Washington
Epaminondas Medeiros Barra, ex-presidente da
entidade de classe falecido naquele mês. “O trabalho está muito bom. Vocês fizeram uma ampla
pesquisa sobre o Washington Barra. A edição ficou bonita, gostei”, afirmou Luís Paulo Sirvinskas.
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Fotos: APMP

GIRO APMP

Deputado federal Jair Bolsonaro (PP/RJ), promotora Lucia Nunes
Bormerchenkel, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1
tesoureiro, Marcelo Rovere, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior

Deputado Edson Moreia (PTN/MG) esteve com a comitiva de São Paulo

Renato Kim Barbosa, Tiago de Toledo Rodrigues, Paulo Penteado Teixeira
Junior, deputado federal Capitão Augusto (PR/SP), Lucia Nunes Bromerchenkel
e Felipe Locke Cavalcanti durante visita ao Congresso, em Brasília
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ATUAÇÃO EM BRASÍLIA - A Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (Conamp)
encampou a Nota Técnica da APMP contrária ao
Projeto de Lei (PL) 2960/2015, de autoria da Presidência da República, que versa sobre a legalização de recursos ilícitos enviados ao exterior e que
dispõe sobre o Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária de Recursos (RERCT). O documento solicita a rejeição do projeto na Câmara Federal e alerta que “o momento político e as
apurações criminais envolvendo diversos agentes
públicos e empresários em operações de amplo
conhecimento nacional, tais como a Operação
Lava-Jato, entre outras, trará descrédito aos Poderes Legislativo e Executivo com a promulgação
da referida Lei”. A Nota Técnica encampada pela
Conamp foi originalmente relatada a pedido do
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, pela
promotora de Justiça Lucia Nunes Bromerchenkel
e revisada pelo 1º secretário da entidade de classe paulista, Paulo Penteado Teixeira Junior. No dia
27/10, durante reunião da Conamp em Brasília, o
presidente da APMP já havia externado suas preocupações em relação ao PL 2960/2015. Naquela ocasião, uma comitiva de dirigentes da APMP
esteve na Câmara Federal para conversar sobre
este assunto com deputados de diversos partidos na Câmara Federal, em Brasília. Entre eles,
Beto Mansur (PRB/SP), Capitão Augusto (PR/SP),
Edson Moreira (PTN/MG), Gilberto Nascimento
(PSC/SP), Jair Bolsonaro (PP/RJ), Luiza Erundina
(PSB/SP), Major Olimpio (PMB/SP) e Roberto Alves (PRB/SP). A comitiva que esteve no Congresso
foi composta pelo seu presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues,
e um dos diretores do Departamento de Apoio
aos Substitutos da APMP, Renato Kim Barbosa,
além da promotora Lucia Nunes Bromerchenkel.
Durante a visita, outra Nota Técnica foi protocolada pela entidade de classe paulista, em 28/10,
APMP Revista

GIRO APMP
ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB/AL), contrária à aprovação do Projeto de Lei (PLS) Complementar 233/2015, que objetiva disciplinar, por meio de Lei Federal, o inquérito civil. De autoria do senador Blairo Maggi
(PR/MT), o projeto foi apresentado em abril deste ano e aprovado com ressalvas na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) daquela
Casa. O documento protocolado, de autoria de
Renato Kim Barbosa e subscrito pelo presidente da entidade de classe paulista, aponta artigos
prejudiciais às investigações do Ministério Público. Ainda em Brasília, na Câmara Federal, a diretoria da APMP solicitou a agilização do trâmite do Projeto de Lei (PL) 1043/2015, que versa
especificamente sobre o instituto de prescrição.
A informação obtida é a de que o PL 2862/2004,
ao qual o projeto em questão está apensado por
vinculação temática, encontra-se no Plenário
aguardando designação de relator, para posterior votação. O PL 1043, de autoria de Lucia Nunes Bromerchenkel, foi assinado por 93 colegas
do Fórum da Barra Funda e entregue pela diretoria da APMP ao deputado federal Carlos Sampaio (PSDB) em 26/03. Em menos de 15 dias, na
data de 07/04, o PL 1043 foi apresentado na Câmara Federal e, em 10/04, recebeu Regime de
Urgência, além de ser apensado ao PL 2862. Já
no dia 19/11, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, visitaram no Congresso o deputado federal Fábio Ramalho (PV/MG), relator do
Projeto de Lei (PL) 2646/2015 que estabelece reajuste do subsídio mensal para os ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF). Integrante da
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara Federal, o parlamentar deverá ser o próximo a apresentar parecer sobre o PL, que, se
for aprovado como Lei, elevará em 16,38% os
subsídios a partir de 1º/01/2016. Fábio Ramalho garantiu aos representantes da APMP que
apresentará seu parecer o mais breve possível.
APMP Revista

Na Câmara Federal, Lucia Nunes Bromerchenkel, Felipe Locke Cavalcanti,
deputado Gilberto Nascimento (PSC/SP), Marcelo Rovere, Paulo Penteado
Teixeira Junior, Tiago de Toledo Rodrigues e Renato Kim Barbosa

Comitiva paulista no Congresso, com o deputado Major Olimpio (PMB/SP)

Promotora Lucia Nunes Bromerchenkel, o presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, deputada Luiza Erundina (PSB/SP), o 1º tesoureiro da
APMP, Marcelo Rovere, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior
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GIRO APMP

INFÂNCIA E JUVENTUDE – No dia 28/10, a comitiva
da APMP entregou no Congresso Nacional um anteprojeto de lei sobre a infância e juventude que
visa o aprimoramento do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), do Código Penal e da legislação penal extravagante para a tutela e proteção
dos menores. O documento resultou de uma tese
apresentada pelo 2º secretário da entidade de
classe paulista, Tiago de Toledo Rodrigues, durante os eventos XXI Congresso Nacional do Ministério Público e a V Conferência da International Association of Prosecutors (IAP) para a América Latina, realizados simultaneamente no início de outubro na cidade do Rio de Janeiro. A tese, intitulada
“Sistema de Proteção das Crianças e Adolescentes, dos Conflitos com a Lei” e aprovada naquela
ocasião por unanimidade, também foi subscrita
por Gustavo Roberto Costa, Plínio Antonio Britto
Gentil e Roberto Livianu - todos, assim como Tiago Rodrigues, membros do Movimento do Ministério Público Democrático (MPD). Da tese resultou o anteprojeto que foi encampado pela APMP
e entregue na Câmara Federal pela comitiva formada pelo presidente da entidade de classe paulista, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, e um dos diretores do Departamento de
Apoio aos Substitutos da APMP, Renato Kim Barbosa, além da promotora de Justiça Lucia Nunes
Bromerchenkel. Na ocasião, os representantes da
APMP conversaram sobre a importância do ante-
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projeto com diversos parlamentares). Mais tarde,
em 17/11, o trabalho realizado por promotores de
Justiça paulistas que atuam no setor da Infância e
Juventude foi parabenizado no Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP). Após o conselheiro
José Oswaldo Molineiro abordar reunião realizada
entre os promotores Fábio José Bueno e Tiago de
Toledo Rodrigues (2º secretário da APMP) com o
governador Geraldo Alckmin (PSDB) no prédio do
Ministério Público no dia 12/11, o corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de Paula elogiou a conduta e a postura de ambos os promotores naquela ocasião, que esclareceram pontos relevantes de circunstâncias que envolvem a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação
Casa). Além do corregedor-geral e dos promotores
Fábio José Bueno e Tiago de Toledo Rodrigues, estavam presentes na reunião do dia 12/11 com o governador Geraldo Alckmin a presidente da Fundação
Casa, Berenice Gianella, o vice-presidente da Fundação, Cláudio Piteri, os secretários estaduais Aloísio de Toledo César (Justiça) e Alexandre de Morais
(Segurança Pública), o procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, e os subprocuradoresgerais de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio (Institucional) e José Antonio Franco da Silva (Relações Externas). A APMP também parabenizou os promotores da Infância e Juventude, em Nota divulgada
no dia 18/11. No dia seguinte, a convite do deputado federal Roberto Alves (PRB/SP), o presidente
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 2º secretário,
Tiago de Toledo Rodrigues, fizeram apresentações
no 1º Seminário “Garantindo os Direitos de Toda a
Criança e Adolescente”, realizado na Câmara Federal.

APMP Revista

Foto: Conamp

FRENTE PARLAMENTAR – Foi lançada, em 10/11, a
Frente Parlamentar em apoio à adoção no Brasil do
Ciclo Completo de Polícia. A iniciativa é do deputado federal Subtenente Gonzaga (PDT/MG). O ciclo
completo de polícia está previsto na Propostas de
Emenda à Constituição (PECs) 431/2014 e 430/2009
e conta com apoio da APMP e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).

POSSE NO TSE - Em sessão solene realizada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia
27/10, em Brasília, os ministros Herman Benjamin
e Maria Thereza de Assis Moura tomaram posse,
respectivamente, nos cargos de corregedora-geral
da Justiça Eleitoral e de ministro efetivo da Corte.
Compareceram à cerimônia o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, a presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp), Norma Cavalcanti, e representantes das
demais associações estaduais, entre eles, Luciano
Oliveira Mattos de Souza, presidente da Associação
do Ministério Público do Rio de Janeiro (Amperj).
APMP Revista

Nos últimos meses, foram feitos 12 seminários em
várias regiões do país, intitulados “Por uma Nova
Arquitetura Institucional da Segurança Pública: Pela
adoção no Brasil do Ciclo Completo de Polícia”. Um
deles ocorreu no dia 09/10, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com a presença de diversos parlamentares, entre eles, o deputado federal Raul Jungmann (PPS/PE), e de representantes
de 20 entidades, entre elas, o Ministério Público, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Naquela
ocasião, a APMP foi representada por um de seus
diretores do Departamento de Segurança, Gabriel
Cesar Zaccaria de Inellas (que é, também, membro
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do
Ministério Público de São Paulo), e a Conamp foi
representada pelo diretor de Benefícios do Fundo de Emergência da APMP, Edson Alves Costa.
Foto: APMP

Foto: APMP

GIRO APMP

VISITA À APMP – No dia 15/10, o deputado estadual Marcos Damasio (PR) visitou a diretoria da APMP.
Acompanhado por sua esposa, Silvana Furim, o parlamentar foi recebido pelo presidente da entidade de classe, Felipe Locke Cavalcanti, pelo ex-procurador-geral de Justiça Rodrigo César Rebello Pinho e pelo ex-corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Luiz Cesar da
Gama Pellegrini. Após conhecer os departamentos
da APMP, o casal foi convidado para um almoço na
Sede Social, no recém-batizado Espaço Washington
Barra, em homenagem ao ex-presidente da entidade de classe, falecido no início do mês de agosto.
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EVENTOS NO RIO DE JANEIRO Entre os dias 06 e 09/10, a diretoria da APMP compareceu a dois
eventos realizados paralelamente
na cidade do Rio de Janeiro (RJ):
o XXI Congresso Nacional do Ministério Público e a V Conferência da International Association of
Prosecutors (IAP) para a América
Latina, no Centro de Convenções
do Hotel Royal Tulip, em São Conrado. A abertura oficial dos eventos aconteceu em 06/10, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A
APMP foi representada pelo seu
presidente, Felipe Locke Cavalcan- Cerimônia de abertura do XXI Congresso Nacional do Ministério Público e da V Conferência da
ti, o 1º secretário, Paulo Penteado International Association of Prosecutors (IAP) para a América Latina, realizados no Rio de Janeiro
Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro,
Marcelo Rovere, e o 2º secretário, Tiago de Tole- maioridade penal, mobilidade urbana, direitos hudo Rodrigues. O Congresso foi organizado conjun- manos, crise energética e o papel do Ministério Pútamente pela Associação do Ministério Público do blico na violência urbana. No Congresso, o 2º secreEstado do Rio de Janeiro (Amperj) e a Associação tário da APMP, Tiago de Toledo Rodrigues, teve tese
Nacional dos Membros do Ministério Público (Co- aprovada por unanimidade, sobre o tema Infância
namp), tendo como assuntos de destaque: corrup- e Juventude, “Sistema de Proteção, das Crianças e
ção, lavagem de dinheiro, crime organizado, dela- Adolescentes, dos Conflitos com a Lei” – subscrição premiada, audiências de custódia, redução da ta também por Gustavo Roberto Costa, Plínio Antonio Britto Gentil e Roberto Livianu - todos, assim como Tiago
Rodrigues, membros do Movimento do Ministério Público Democrático (MPD). A tese incluiu
um anteprojeto de Lei que visa
o aprimoramento do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA),
do Código Penal e da legislação
penal extravagante para a tutela e proteção dos menores, que
a APMP encampou e entregou no
Congresso Nacional (leia na página XX). Tiago de Toledo Rodrigues
também participou de três paiDiretoria da APMP foi representada pelo 2º secretário, Tiago Rodrigues, o presidente Felipe Locke
néis no Congresso Nacional, que
Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro,Marcelo Rovere
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contou também com apresentação de Marcelo Pedroso Goulart,
diretor da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), sobre “O
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) na Sistemárica do Ministério Público Brasileiro”. No dia 08/10, o combate à
corrupção e à lavagem de dinheiro foi tema da segunda mesa de
palestras da Conferência da IAP.
Participaram o promotor de Justiça de São Paulo Silvio Marques, o
subprocurador-geral de Justiça de
Direitos Humanos e Terceiro Setor
do Rio de Janeiro, Ertulei Laurea- Marcelo Rovere, Felipe Locke Cavalcanti, Norma Cavalcanti e representantes de associações
no Matos, que representou o pro- estaduais do Ministério Público recepcionam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux
curador-geral de Justiça daquele
Estado, Marfan Martins Vieira, eo procurador-geral Ele foi recepcionado pelo presidente da APMP, Felida República do Peru, Pablo Sanchez Velarde, e o pe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo Roveprocurador-geral de Rhode Island (Estados Unidos), re, a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, e por
Peter Kilmartin. Por sua vez, o ministro Luiz Fux, do dirigentes de outras associações estaduais do MinisSupremo Tribunal Federal (STF), foi um dos desta- tério Público. Durante os eventos houve ainda reuques do Congresso Nacional do Ministério Público nião conjunta da Conamp e do Conselho Nacional do
no dia 09/10, quando apresentou a palestra “Tute- Ministério Público (CNMP) para debater questões de
la de Evidência no Novo Código de Processo Civil”. interesse comum que exigem acompanhamento no
Congresso Nacional. Compareceram a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, o 2° vice-presidente, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, os conselheiros do CNMP
Esdras Dantas, Orlando Rochadel,
Otávio Lopes e Walter de Agra, o
ex-conselheiro Jerferson Coelho,
o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), José Robalinho, e o
presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
dos Ministérios Públicos do BraPromotor de Justiça paulista Silvio Antonio Marques durante sua exposição na V Conferência da
sil (Cdemp), Eduardo Diniz Neto.
International Association of Prosecutors (IAP) realizada entre 06 e 09/10, na cidade do Rio de Janeiro
APMP Revista
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FÓRUM DE PITANGUEIRAS - O presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, acompanhou, em 25/09, a
inauguração do Núcleo de Exposição Permanente do
Fórum Museu da Comarca de Pitangueiras (SP). Na
ocasião, foi homenageado Sydney Sanches, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O evento
foi promovido pelo juiz diretor do Fórum, Gustavo
Müller Lorenzato, e reuniu desembargadores, juízes,
membros do Ministério Público, defensores públicos,
advogados, e autoridades da região. Também foram

homenageados, na ocasião, o procurador de Justiça
aposentado Bernardo Ferreira Fraga, nascido em Pitangueiras e que atuou como escrevente no Fórum
local, antes de seu ingresso no Ministério Público,
e o desembargador Walter Xavier Homrich, patrono do Fórum, que recebeu postumamente o título de cidadão daquele município, entregue à sua
filha, Sônia Homrich. Na foto aparecem Bernardo
Ferreira Fraga, Sônia Homrich, Felipe Locke Cavalcanti, Sydney Sanches e Gustavo Müller Lorenzato.

Fotos: Divulgação

EVENTO INTERNACIONAL - Entre os dias 14 e 17/09,
o promotor de Justiça Marcelo Batlouni Mendroni
representou a APMP na 20ª Conferência Anual da
Internacional Association Of Prosecutors (IAP) em

Zurique, na Suíça, que teve como tema principal o
combate à corrupção. “O principal esforço foi o de
estabelecer critérios ou formas de combate a esse
tipo de crime, com foco na prevenção”, sublinhou o
associado. “Foi uma grande honra ter representado
a nossa Associação no evento da IAP”, acrescentou
o promotor, que arcou com todos os custos da viagem. Na foto, Marcelo Mendroni aparece, durante o
evento em Zurique, ao lado de Manuel Pinheiro Freitas, vice-presidente da IAP para a América Latina.
Em seu retorno ao Brasil, o promotor, que pertence
ao Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos (Gedec), encaminhou relatório
ao Conselho Especial do Ministério Público (CSMP),
sugerindo à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) a
criação de um grupo ou núcleo de prevenção à corrupção no Ministério Público de São Paulo (MPSP).
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Foto: Alesp

CONQUISTA NA ALESP - Em 20/10, os Projetos de Lei
Complementar (PLCs) 52, 53 e 54 (todos de 2015), de
interesse do Ministério Público, ganharam Regime
de Urgência para apreciação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A decisão ocorreu
logo após a urgência ser requerida presencialmente
pela diretoria da APMP em reunião do Colégio de Líderes daquela Casa. O PLC 52 versa sobre instituição
de auxílio-saúde para os promotores e procuradores
de Justiça de São Paulo, ativos e inativos, o PLC 53 versa sobre o regime de estágio, e o PLC 54, sobre licença compensatória remunerada e outros assuntos. Os
PLCs foram encaminhados pela Procuradoria-Geral

HOMENAGEM AO IASP - No dia 19/10, foi realizada
na Alesp, por iniciativa do procurador de Justiça licenciado e presidente daquela Casa, deputado estadual Fernando Capez (PSDB), uma sessão solene em
homenagem aos 140 anos do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp). O parlamentar entregou uma
placa comemorativa ao presidente do Iasp, José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, que estava acompanhado por outro membro daquele Instituto, Rogério
APMP Revista

de Justiça (PGJ) à Alesp no dia 1º/10, como desmembramentos do PLC 34/2015 – que também havia obtido Regime de Urgência por iniciativa da APMP. A
diretoria da entidade de classe participou da reunião
do Colégio de Líderes da Alesp a convite do deputado estadual Fernando Capez (PSDB). Além do presidente Felipe Locke Cavalcanti, representaram a diretoria da APMP na ocasião o 1º secretário, Paulo
Penteado Teixeira Júnior, o 1º tesoureiro, Marcelo
Rovere, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues,
a diretora de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, e um dos diretores do Departamento de Aposentados, Ulisses Butura Simões.
Palermo. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, compareceu ao evento e compôs a mesa da cerimônia com o deputado estadual Fernando Capez,
José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro e Rodrigo Palermo, além do decano dos presidentes do Iasp, jurista Ives Gandra Martins, o deputado federal Arnaldo
Faria de Sá (PTB/SP), o presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Carlos Sanseverino, o (então) presidente do Tribunal de Justiça
Militar (TJM), juiz coronel Fernando Pereira, e o presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), Jayme Martins de Oliveira Neto, entre outras
autoridades. Também acompanharam a solenidade
na Assembleia Legislativa, representando o Ministério Público, o ex-procurador-geral de Justiça Paulo
Salvador Frontini, o procurador de Justiça aposentado José Raimundo Gomes da Cruz e a procuradora de Justiça Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser.
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OUTUBRO ROSA - A APMP sediou, em 23/10, o
evento “Mulheres de Peito”, organizado pelo Departamento APMP Mulher e integrante da campanha de combate ao câncer de mama “Outubro
Rosa”. Das 10h às 18h, entre as diversas atividades
realizadas, houve palestra em dois horários com
a enfermeira oncológica Michele Lima, exibição
de vídeos com esclarecimentos preventivos pela
médica Rita Dardes, ginecologista especialista
em mastologia, e depoimento de uma vítima de
câncer de mama que superou a doença, a maratonista Débora Aquino.O evento atraiu dezenas
de promotoras(es) e procuradoras(es) de Justiça,
além de servidoras(es) do Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPS), funcionárias(os) da
APMP e outras(os) interessadas(os). Foram distribuídas camisetas, cartazes e laços de lapela
com o tema do “Outubro Rosa”. A recepção na
Sede Executiva foi feita por três das diretoras da
APMP Mulher, Celeste Leite dos Santos, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes e Maria Gabriela Prado
Manssur. O Departamento tem ainda, como diretoras, Daniela Hashimoto, Fabíola Moran Faloppa (que é também diretora do Departamento de Patrimônio na entidade de classe), Fabíola
Sucasas Negrão Covas e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli. Também representaram a APMP,
no evento realizado na Sede Executiva, o presidente, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o diretor do Departamento
Médico, Luiz Roberto Cicogna Faggioni, e o ouvidor da entidade de classe, Paulo Roberto Salvini. Compareceram, ainda, a vice-corregedora
do MPSP, Tereza Cristina Maldonado Katurchi
Exner, a secretária executiva da Procuradoria
de Justiça Criminal, Ana Lúcia Menezes Vieira,
os membros do Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP), José Oswaldo Molineiro, Paulo
Sérgio de Oliveira e Costa e Pedro de Jesus Juliotti, o presidente do Movimento do Ministério
Público Democrático (MPD), Roberto Livianu, o
APMP Revista
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procurador de Justiça Sebastião Silvio de Brito,
os promotores de Justiça Cesar Dario Mariano da
Silva, Cláudia Maria Beré, Daniela Dermendjian

e Marcelo Freire Garcia, e os procuradores de
Justiça aposentados Gabriel Eduardo Scotti, José
Carlos dos Santos Cariani e Sebastião Baccega.

HOMENAGEM NO CSMP – No dia 27/10, a APMP foi
homenageada em reunião do CSMP pelas atividades
que tem realizado em sua campanha de prevenção ao
câncer de mama. O 1º vice-presidente da entidade de
classe, Gabriel Bittencourt Perez, e uma das diretoras do Departamento APMP Mulher, Jaqueline Mara

Lorenzetti Martinelli, compareceram à reunião para
receber os cumprimentos pelo evento “Mulheres de
Peito”. “É uma forma de conscientização e prevenção desse mal que acomete tantas mulheres. E é importante contar com o apoio dos membros do Conselho Superior”, afirmou Gabriel Bittencourt Perez.

APMP Revista
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EVENTO NA ESMP - Com o auditório cheio, Marcelo Goulart, diretor da Escola Superior do Ministério
Público (ESMP), abriu no dia 30/09 o Seminário Internacional Brasil/Estados Unidos intitulado: “Programas para homens autores de violência contra a
mulher”, realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) da ESMP. O evento,
que foi acompanhado por diretoras da APMP Mulher, reuniu Quentin Walcott, ativista norte-americano, Sérgio Barbosa, filósofo e ativista, e Tracy
Musacchio, vice-consulesa dos Estados Unidos. O
evento contou também com a presença da promotora de Justiça Valéria Diez Scarance Fernandes,
coordenadora do Núcleo de Combate à Violência
Doméstica do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP) e coordenadora nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica

e Familiar contra a Mulher (Copevid), que presidiu
a reunião ao lado da promotora de Justiça Maria
Gabriela do Prado Manssur, coordenadora do Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Familiar
contra a mulher (Grande São Paulo II), em Taboão
da Serra (SP), e uma das diretoras da APMP Mulher.

Fotos: APMP

MULHERES PRA FRENTE - No dia 05/11, o Departamento APMP Mulher organizou, no Auditório Francismar Lamenza da Sede Social da Associação Paulista do
Ministério Público, no Largo São Francisco, a segunda
edição do evento “Mulheres pra Frente”. A programação incluiu coffee break, debates e quatro palestras:
pela ordem, apresentaram-se Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, vice-corregedora-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), a empresária Cristiana Arcangeli (da Beauty’In), a procuradora de Justiça criminal Sandra Jardim e a advogada
Gislaine Caresia, secretária da Comissão Nacional da

Mulher Advogada no Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB). Representaram a APMP
Mulher as diretoras Celeste Leite dos Santos, Fabiana
Dal’Mas Rocha Paes, Fabíola Sucasas Negrão Covas e
Maria Gabriela Prado Manssur. O departamento tem
ainda, como diretoras, Daniela Hashimoto, Fabíola
Moran Faloppa (também diretora do Departamento de Patrimônio da APMP) e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli. Prestigiaram o evento o presidente
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, a procuradora do
Estado no Tribunal de Contas (TCE), Evelyn Moraes
de Oliveira, a assessora do gabinete do conselheiro
João Antonio no Tribunal de Contas do Município de
São Paulo (TCM), Marina Zanatta Ganzarolli, a assessora da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres (SMPM), Margarida Lazaro Silverio, as procuradoras de Justiça Andréa Chiaratti do Nascimento
Rodrigues Pinto, Aparecida Maria Valadares Costa
(integrante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores) e Dilce Helena Brocchi de Oliveira Pádua
Prestes, as promotoras de Justiça Florence Cassab
Milani, Lilian Fruet e Luciana André Jordão Dias e as
promotoras de Justiça substitutas Mariana Ueshiba Gouveia e Karina Yukime Ichikawa Vicenzotto.

16

APMP Revista

Fotos: APMP

GIRO APMP

OPOSIÇÃO AVANÇA – O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) definiu sua composição para o
biênio 2016-2017. No dia 05/12, seis procuradores de
Justiça foram eleitos diretamente pela classe: Marcio Sérgio Christino, 1º vice-presidente da APMP e
candidato de oposição, foi o mais votado, com 867
votos. Também se elegeram Tiago Cintra Zarif (com
845 votos), Vidal Serrano Junior (818), Luiz Antônio
de Oliveira Nusdeo (801), Paulo Sérgio Puerta dos
Santos (780) e Luís Paulo Sirvinskas (749). A chapa
de oposição ficou também com a primeira suplente, Natália Aliende da Matta. No dia 09/12, os outros
três membros do CSMP foram eleito Órgão Especial:
José Correia de Arruda Neto, Mônica de Barros Marcondes Desinano e Liliana Mercadante Mortari. No
Órgão Especial, aliás, a eleição dos 20 novos membros para o biênio 2016-2017, no dia 25/11, a oposição teve 9 eleitos, um incremento de 200% em relação à eleição anterior, e também elegeu o presidente
da Comissão Processante permanente, Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas. A mais votada foi Dora Bussab, com 174 votos, e os cinco membros do CSMP
que se candidataram ao Órgão Especial se elegeram:
Pedro de Jesus Juliotti (148 votos), em 6º lugar; José
Oswaldo Molineiro (145 votos), em 7º; Paulo Sérgio
de Oliveira e Costa (137 votos), em 9º; Mario Luiz Sarrubbo (118 votos), em 18º; e Martha de Toledo Machado (116 votos), em 20º. Os outros eleitos foram:
Ana Margarida Machado Junqueira Beneduce (172
votos), em 2º lugar; Hamilton Alonso Júnior (168),
APMP Revista

em 3º; Juang Yuh Yu (154), em 4º; Andréa Chiaratti do Nascimento Rodrigues Pinto (149), em 5º; José
Reynaldo de Almeida (142), em 8º; Carlos Eduardo
Fonseca da Matta (132), em 10º; Edgard Moreira da
Silva (131), em 11º; David Cury Júnior (130), em 12º;
Maria da Glória Villaça Borin Gavião de Almeida (129),
em 13º; Dimitrios Eugenio Bueri (122), em 14º; Beatriz Helena Ramos Amara (121), em 15º; Rodrigo
Canellas Dias (121), em 16º; Mário Antonio de Campos Tebet (118), em 17º; e Antonio Celso Pares Vita
(117), em 19º. Já no Conselho de Estudos e Políticas
Institucionais (Conepi), a apuração dos novos componentes feita no dia 09/11 apontou oito representantes da APMP: Tiago de Toledo Rodrigues, 2º secretário; Celeste Leite dos Santos e Maria Gabriela
do Prado Manssur, diretoras da APMP Mulher; Luciano Gomes de Queiroz Coutinho e Rafael Abujamra,
diretores de Esportes; Renato Kim Barbosa, um dos
diretores de Apoio aos Substitutos; Pedro Eduardo
de Camargo Elias, do Conselho Fiscal; e Daury de Paula Junior, titular do Conselho de Administração da Regional Santos. Também estão definidos para compor
o Conepi: Carlos Alberto Scaranci, Daniel Magalhães
Albuquerque Silva, Fernando Henrique de Moraes
Araújo, Flávio Okamoto, Horival Marques de Freitas
Júnior, José Reinaldo Guimarães Carneiro, Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, Maurício Carlos Fagnani
Zuanaze, Mirella de Carvalho Monteiro, Nilton Belli Filho, Paulo José de Palma, Ricardo Augusto Montemor,
Ricardo Brainer Zampieri e Tomás Busnardo Ramadan.
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DEMOCRATIZAÇÃO DO MPSP - O diálogo permanente da APMP com os parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) conquistou
novo e relevante resultado: dois dias após reunião
com três dirigentes da entidade de classe, o deputado estadual Carlos Bezerra Júnior (PSDB) incluiu na
pauta do Legislativo três assuntos fundamentais para
a democratização do Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP). No dia 26/11, o Diário Oficial do
Estado (DOE) publicou três emendas de autoria do
parlamentar ao Projeto de Lei Complementar (PLC)
62/2015, que preveem: 1) a elegibilidade de promotores de Justiça ao cargo de procurador-geral de Justiça; 2) a elegibilidade de promotores para o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP); 3) a eleição por voto direto de toda a classe dos 9 membros
do referido Conselho. O PLC 62/2015, de autoria do
procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias
Rosa, foi protocolado na Alesp no dia 17/11 e dispõe
sobre o CSMP, colegiado do qual o PGJ é presidente e membro nato. Logo em seguida, no dia 24/11,
o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º
secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior,
e a diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, reuniram-se com o deputado Carlos Bezerra Júnior em
seu gabinete, na Assembleia, para tratar sobre esse
projeto e a aprovação de legislações para a democratização do MPSP, bandeira histórica da entidade
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de classe. O diálogo institucional resultou nas emendas apresentadas. A diretoria da APMP está confiante com o andamento dado ao assunto, já que a elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ e ao CSMP só
pode ocorrer com alteração da Lei Orgânica do Ministério Público (Lomp), por meio de Lei Complementar aprovada na Alesp e, posteriormente, sancionada
pelo governador Geraldo Alckmin, que é do mesmo
partido do deputado Carlos Bezerra Júnior e do presidente da Alesp, Fernando Capez. Durante o XLIII Seminário Jurídico dos Graupos de Estudos organizado
pela APMP no Guarujá, em dezembro, Capez garantiu: “São emendas importantes, que ampliam a participação do promotor e a democracia. Vamos Lutar
para aprová-las”. Em seguida, na Alesp, o presidente
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, encontrou o governador Geraldo Alckmin, o líder da bancada do PSDB,
Cauê Macris, e Fernando Capez. A democratização do
MPSP é uma bandeira histórica da classe e da APMP e
tomou fôlego depois que consulta feita à classe pela
PGJ em junho e julho deste ano teve como resultado
736 votos a favor (e só 234 contrários) à elegibilidade
de promotor ao cargo de PGJ. Porém, esse resultado
não teve efeito prático na Instituição. Desde agosto
de 2014, um ano antes da consulta, o assunto tramita
no Órgão Especial do Colégio de Procuradores, sem
um parecer. Por isso, a diretoria da APMP intensificou
a mobilização institucional com os parlamentares na
Assenbleia, para fazer valer a vontade da classe.
Foto: Divulgação
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‘Segurança pública não se faz só com
polícia, se faz com toda a Justiça Criminal’
Para Alexandre de Moraes,
ex-promotor de Justiça,
ex-diretor da APMP e a
 tual
secretário de Estado da
Segurança Pública de São
Paulo, ‘Justiça Criminal é
entendida como o Ministério
Público, que é o titular da
ação penal’

entrevista POR dora estevam
edição por Marcos Palhares
fotos por rodrigo ALENCAR

*Entrevista gravada no dia 04/09/2015
APMP Revista

L

ogo após ser escolhido
como novo secretário do
Estado da Segurança Pública pelo governador Geraldo
Alckmin, em dezembro de 2014,
Alexandre de Moraes declarou
à imprensa: “A maior interlocução das Polícias Militar e Civil
com o Ministério Público e com
o Poder Judiciário é importante para um combate efetivo ao
crime organizado”. Com isso, colocou em relevo uma instituição

a qual pertenceu por 12 anos,
entre 1990 e 2002: o Ministério
Público do Estado de São Paulo
(MPSP), onde foi promotor de
Justiça da Cidadania e assessor
da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ). Também foi dirigente
da Associação Paulista do Ministério Público (APMP), em duas
gestões distintas, no período de
1994 a 1996. Por isso, em entrevista exclusiva à APMP Revista,
volta a valorizar a importância
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da instituição: “Segurança pública é uma obrigação, é um
dever das polícias, é um dever
do Estado, é um dever da Secretaria da Segurança Pública,
mas não é um dever exclusivo.
Segurança pública não se faz
só com polícia, se faz com toda
a Justiça Criminal, entendida
aqui a Justiça Criminal como o
Ministério Público, que é o titular da ação penal”. Advogado,
consultor jurídico, professor e
autor de livros, Alexandre de
Moraes possui laços estreitos
com o Poder Judiciário: graduado pela Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo
(USP), possui doutorado em
Direito do Estado e Livre-docência em Direito Constitucional e é professor associado da
Faculdade de Direito da USP e
professor pleno da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
além de professor titular da
Escola Superior do Ministério
Público de São Paulo (ESMP) e
da Escola Paulista da Magistratura (EPM), além de professor
convidado de diversas escolas
da Magistratura, do Ministério
Público, de Procuradorias e da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). Mesmo depois de deixar
o Ministério Público para assumir o cargo de secretário de
Estado da Justiça e Defesa da
Cidadania, entre 2002 e 2005,
manteve a ligação com o Poder
Judiciário ao ser nomeado pelo
então presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, mem-
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bro da 1ª composição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
no biênio 2005-2007, em virtude de ter sido eleito para ocupar a vaga de jurista pela Câmara dos Deputados. Sobre esta
passagem, o atual secretário
da Segurança Pública comenta:
“Felipe Locke Cavalcanti, que
foi reeleito para a [presidência
da] APMP, demonstrando que a
classe reconheceu o belíssimo
trabalho que fez no primeiro
mandato, me sucedeu, não na
mesma vaga, mas me sucedeu
no Conselho Nacional de Justiça. Eu fui na primeira composição, representando a Câmara
dos Deputados, e o Felipe já
na segunda [composição], representando São Paulo, representando o Ministério Público”.
Ainda no campo jurídico, Alexandre de Moraes é autor de
diversos livros, entre eles, “Ministério Público e Poder Judiciário: Aspectos Constitucionais”,
“Direito Constitucional”, “Constituição do Brasil Interpretada
e Legislação Constitucional”,
“Direitos Humanos Fundamentais”, “Jurisdição Constitucional
e Tribunais Constitucionais”,
“Legislação Penal Especial”,
“Juizado Especial Criminal” e
“Legislação Penal Especial”.
Também é membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal
da OAB, do Conselho Editorial
da Editora Atlas, do Instituto Pimenta Bueno - Associação Brasileira dos Constitucionalistas
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(Fadusp), do Instituto Brasileiro
de Direito Constitucional (IBDC)
e da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Já na carreira política, depois ser o mais
novo secretário de Estado da
Justiça e Defesa da Cidadania
nomeado, aos 33 anos, Alexandre de Moraes acumulou, de
2004 a 2005, a presidência da
antiga Fundação do Bem-Estar
do Menor (Febem), hoje Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente
(Fundação Casa), e, mais tarde,
entre 2007 e 2010, exerceu, na
gestão do então prefeito Gilberto Kassab, os cargos de secretário municipal de Transportes de
São Paulo, de presidente da São
Paulo Transporte S.A. (SPTrans)
e da Companhia de Engenharia
de Trafego (CET) e de secretário
municipal de Serviços. Por toda
essa experiência, o nome de
Alexandre de Moraes chegou a
ser especulado como o de possível candidato à Prefeitura de
São Paulo em 2016. Mas, sobre
isso, é categórico: “Minha finalidade e a minha vontade são
uma só: poder realizar um bom
trabalho na Secretaria da Segurança Pública, para retribuir
a confiança que o governador
Geraldo Alckmin depositou em
mim”. Na entrevista concedida
à jornalista Dora Estevam, da
APMP, Alexandre de Moraes
fala sobre temas polêmicos: a
investigação das chacinas ocorridas em Barueri e Osasco e a
apuração sobre possível partiAPMP Revista

cipação de policiais militares, a
adoção da Audiência de Custódia e seus resultados, o combate ao roubo de cargas e ao tráfico de drogas, o orçamento da
Secretaria de Segurança Pública, a elegibilidade de promotor
ao cargo de procurador-geral de
Justiça e a prática de escolha do
PGJ, pelo governador, por lista
tríplice. Confira:

‘Desde muito cedo, na faculdade, eu
me identifiquei muito com a função
do promotor de Justiça’

APMP REVISTA - Gostaríamos
que o senhor falasse um pouco
sobre a sua trajetória. Por que,
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ao se formar em Direito, escolheu ser promotor de Justiça?
ALEXANDRE DE MORAES - Já na
faculdade, em 1989, eu comecei a fazer estágio no Ministério Público. Eu fui, durante dois
anos, estagiário do Ministério
Público [do Estado de São Paulo/MPSP] na antiga equipe de
Repressão a Delitos Diversos,
passei por [Promotoria de Justiça de] Falências, pela Promotoria da Família. Desde muito
cedo, na faculdade, eu me identifiquei muito com a função do
promotor de Justiça, com a atuação do Ministério Público, com
a defesa da Lei, com a questão
de combate à criminalidade,
à improbidade administrativa,
[que] depois também veio a fazer parte disso. Então foi mais
ou menos natural que ao me
formar, em 1990, eu já prestasse o primeiro concurso que
abriu logo após a minha formatura. Logo em março, eu já me
inscrevi e ingressei no Ministério Público. Em dezembro de
1991, eu ingressei na instituição e a partir daí fiquei pouco
mais de dez anos no Ministério
Público. É uma instituição que
eu respeito muito, que eu gosto
muito. Participei ativamente da
elaboração da Lei Orgânica do
Ministério Público. Em 1993, eu
estava na Associação Paulista
do Ministério Público [APMP],
fui 1º secretário, tive a possibilidade de ser um dos primeiros
promotores na então Promoto-
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‘Ingressei no MP em 1991. Em 1993, eu estava na Asso

ria da Cidadania, hoje Promotoria de Defesa do Patrimônio Público Social, que é uma grande
atuação do Ministério Público,
e somente acabei saindo [do
MPSP] a convite do governador
APMP Revista
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tério Público [CNMP], de que
aqueles que tivessem ingressado no Ministério Público após
1988 não poderiam se afastar,
o que era o meu caso, porque
ingressei em 1991.
APMP REVISTA - Por que a exoneração e não o afastamento?
ALEXANDRE DE MORAES - Havia
esse entendimento, a Constituição determina uma interpretação desde o início que aqueles
que entraram depois da [promulgação da] Constituição [em
1988] não poderiam se afastar.
Esse entendimento prevaleceu
até 2010, o próprio CNMP tinha
uma resolução determinando
isso também, depois foi alterado, mais recentemente. Hoje a
situação seria diferente.
APMP REVISTA - Quais foram os
principais avanços nestes meses frente à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São
Paulo (SSP)?

ociação Paulista do Ministério Público, fui 1º secretário’

do Estado, Geraldo Alckmin, em
janeiro de 2002, para assumir a
Secretaria de Estado da Justiça.
À época havia um entendimento, que depois foi alterado pelo
Conselho Nacional do MinisAPMP Revista

ALEXANDRE DE MORAES - Assim que eu assumi, fixei dentro
do Plano de Segurança [Pública]
do governador Geraldo Alckmin
três pilares importantes para a
política de segurança durante a
minha presença na pasta. Uma
primeira questão, importantíssima, refere-se às alterações
legislativas. Nós sabemos, obviamente, aqueles que atuam
na área sabem, que só alterar
a legislação não reduz sozinho
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‘O segundo pilar é exatamente uma
maior cooperação, uma maior
integração com o Ministério Público’
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a criminalidade, mas é uma alteração importante, tanto em
nível estadual quanto em nível federal. Nós conseguimos
aqui, rapidamente, alterar a
legislação interna, normativa,
sobre o bloqueio de celulares,
conseguimos fazer com que a
própria polícia rapidamente
possa bloquear todos os celu-

lares furtados e roubados. Na
sequência, aprovamos uma Lei
na Assembleia Legislativa [do
Estado de São Paulo/Alesp]
para não permitir a venda de
desbloqueadores do IMEI [International Mobile Equipment
Identity ou Identificação Internacional de Equipamento Móvel], que é o equivalente ao RG
[Registro Geral] do celular. Pleiteamos no Congresso Nacional,
logo em fevereiro [de 2015]
eu acompanhei o governador
Geraldo Alckmin e levamos vários Projetos de Lei importantes, alguns deles já aprovados,
como, por exemplo, o aumento
de pena para crimes praticados
contra policiais. Nós levamos
em fevereiro e isso foi aprovado logo na sequência, a pena
50% maior. Não é possível que
um país civilizado permita que
a criminalidade ataque seus policiais, reaja aos seus policiais,
mate os seus agentes de segurança. Apresentamos também,
o que o governador já havia
apresentado em 2005, exatamente dez anos atrás, a alteração no Estatuto da Criança e do
Adolescente [ECA]. Isso é uma
bandeira nossa: continuamos
insistindo na necessidade do
aumento da internação de três
para oito anos daqueles menores infratores que praticam crimes hediondos, que praticam
crimes graves - está em regime
de urgência na Câmara dos Deputados. Levamos alteração
para o furto de caixa eletrôniAPMP Revista
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co mediante explosivo. Hoje,
aquele que, numa pequena cidade do interior, pula o muro,
subtrai um botijão de gás, ele
tem exatamente a mesma pena
do que dois, três criminosos
com fuzil que explodem caixa
eletrônico em praça pública.
Furto mediante escalada, furto
mediante uso de explosivo, furto qualificado. Levamos ao Congresso o aumento dessa pena,
que se equivaleria a um roubo
qualificado. Foi apresentado
um substitutivo, [para obter]
um aumento um pouco menor,
mas um aumento da pena, já
aprovado na Câmara dos Deputados, agora aguardando no
Senado Federal.
APMP REVISTA - Houve alguma
mudança em relação ao processo de investigação?
ALEXANDRE DE MORAES - Sim.
Levamos em fevereiro, e votamos em junho. Em agosto, falei
novamente com o presidente
da Câmara, o deputado Eduardo Cunha [PMDB/RJ]. É uma delegação, estamos pedindo para
que o Congresso Nacional delegue aos Estados, por Lei Complementar, que nós possamos,
no Estado de São Paulo, assim
como cada um dos Estados, mas
em toda fase pré-processual,
toda fase de investigação, acelerar a investigação. Com novos
métodos, utilização da internet
no procedimento. Nosso procedimento de investigação, hoje,
APMP Revista

procedimento legislativo, é de
1940, que é a idade do Código
do Processo Penal. Então nós
precisamos avançar. Na outra
ponta, a parte da legislação de
execução penal, para que o próprio Estado possa estabelecer a
progressão de regime, o Estado possa estabelecer o regime
disciplinar, o trabalho, a remissão de pena, é algo previsto na
Constituição. O artigo 22, parágrafo único, prevê. Só que há
27 anos nunca houve uma delegação. Então este é o primeiro
ponto, o pilar da minha proposta de segurança, do Plano da
Segurança Pública.
APMP REVISTA - E o Ministério
Público, como participa?
ALEXANDRE DE MORAES - O
segundo pilar é exatamente
uma maior cooperação, uma
maior integração com o Ministério Público, com o poder
Judiciário, com os municípios
e as Guardas Civis Municipais,
com a Polícia Federal, com o
Exército. Segurança pública é
uma obrigação, é um dever das
polícias, é um dever do Estado,
é um dever da Secretaria da
Segurança Pública, mas não é
um dever exclusivo. Segurança
pública não se faz só com polícia, se faz com toda a Justiça
Criminal, entendida aqui a Justiça Criminal como o Ministério
Público, que é o titular da ação
penal. O combate ao narcotráfico, o combate ao contrabando
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de armas, armas pesadas, fuzis,
se faz com o auxilio da Polícia
Federal, se faz com o auxílio do
Exército. Então, desde o início,

desde janeiro [de 2015], eu
aproximei mais a Secretaria da
Segurança Pública desses entes,
dessas instituições. Firmamos

Secretário foi um dos palest

O

secretário do Estado
de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, foi um dos palestrantes
do XLIII Seminário Jurídico dos
Grupos de Estudos, realizado
pela APMP no Casa Grande
Hotel, no Guarujá (SP), entre os dias 9 e 13 de dezembro. Ele falou sobre “Ministério Público e Segurança Pública”, ressaltando a necessidade de aproximação entre a
Instituição e o órgão estadual
para a redução da violência e
maior efetividade da repressão de crimes. “Essa aproximação é muito importante.
Algumas áreas do Ministério
Público cresceram mais que
a sua área criminal, e este é
o carro-chefe da Instituição.
É onde só o Ministério Público pode atuar. Quando o Ministério Público e o Judiciário
se afastam da área criminal,
quem perde é a sociedade”,
disse Alexandre Moraes, que
fez uma das apresentações
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na abertura do evento (10/12).
Nesse mesmo dia, houve
palestras, também, de Antonio
Herman de Vasconcellos e Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que falou
sobre “Atuação do Ministério
Público nos Tribunais Superiores”; de Andrey Borges de Mendonça, procurador da República,
que abordou o tema “Mitigação
do princípio da obrigatoriedade
no processo penal”; e dos promotores de Justiça José Carlos
Guillem Blat (um dos diretores
do Departamento de Relações
Públicas da APMP) e Silvio Antonio Marques, que discorreram,
respectivamente, sobre “Produção de provas na esfera criminal e na improbidade administrativa” e “Recuperação de ativos: novas perspectivas no âmbito da cooperação jurídica internacional”. Já o segundo dia
de apresentações (11/10) foi
aberto pelo procurador de Justiça aposentado Dimas Eduardo Ramalho, recém-eleito presi-

dente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE), que
falou sobre “Papel dos Órgãos
de Controle nos Estados Democráticos”. Em seguida, o promotor de Justiça aposentado Fernando da Costa Tourinho Filho
apresentou a palestra “Revisão
criminal e os crimes da competência do Júri”. Eduardo Guardia, diretor executivo de Produtos da BM&F Bovespa (Bolsa
de Valores) e ex-secretário nacional do Tesouro e da Fazenda
de São Paulo, discorreu sobre
“Perspectiva econômica atual”.
E o encerramento foi feito pelo
procurador de Justiça licenciado, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp),
Fernando Capez, que falou sobre
“A relação do Ministério Público
com o Legislativo”.
No terceiro e último dia
de apresentações do Seminário
Jurídico organizado pela APMP,
o prefeito de São Bernardo do
Campo (SP) e ex-ministro do Tra-
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várias parcerias: parceria com a
Febraban [Federação Brasileira
de Bancos], para o combate ao
furto de caixas eletrônicos; com

o Exército, para que nós pudéssemos auxiliá-lo e ele nos auxiliasse no serviço de inteligência, para que nós mapeássemos

rantes do Seminário Jurídico

Secretário estadual Alexandre de Moraes e o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti

balho e da Previdência, Luiz Marinho, apresentou a palestra “O Ministério Público e os municípios”.
Na sequência, fizeram exposições
Sérgio Ricardo de Souza, membro
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que falou
sobre “Excelência do Sistema de
Justiça: inter-relação e gestão no
Ministério Público e no judiciário”;
e, por fim, o procurador de Justiça aposentado, ex-presidente da
APMP e ex-governador do Estado
de São Paulo, Luiz Antonio Fleury
Filho, falou sobre “A evolução do
Ministério Público”.
Prestigiaram o evento Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior,
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membro do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), José Oswaldo Molineiro, membro do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e
recém-eleito para o Órgão Especial
do Colégio de Procuradores, Maria
Tereza Uille Gomes, diretora-presidente e uma das fundadoras da
Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira
e dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Jusprev), Victor
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto,
vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), e Octávio Borba
de Vasconcellos Filho, promotor de
Justiça aposentado, representando

o prefeito de Santos, Paulo Barbosa. Estavam presentes, ainda, Hércules Sormani Neto, excoordenador geral dos Grupos
de Estudos, Pedro Eduardo de
Camargo Elias, novo coordenador-geral dos Grupos de Estudos, e Fabiola Moran Faloppa
(diretora do Departamento de
Patrimônio e uma das diretoras
da APMP Mulher), Tiago de Toledo Rodrigues (2º secretário da
APMP), Renato Kim Barbosa (um
dos diretores do Departamento de Apoio aos Substitutos da
APMP) e Walter Tebet Filho, os
três eleitos novos coordenadores adjuntos dos Grupos de Estudos. A APMP também foi representada, no evento, pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio
Sérgio Christino (recém-eleito
para compor o CSMP no biênio
2016-2017), o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o
1º secretário, Paulo Penteado
Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.
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os explosivos vendidos em todo
o Estado de São Paulo.
APMP REVISTA - Qual a opinião
do senhor sobre a Audiência de
Custódia, tema da reportagem
de capa [leia na página 36] desta nossa edição?
ALEXANDRE DE MORAES - São
Paulo foi o primeiro Estado a implementar a Audiência de Custódia. Nos sete primeiros meses do
ano [2015], nós fizemos nove mil
Audiências de Custódia. Nove
mil presos em flagrante, na capital, em 24 horas foram levados
ao juiz. Isso é muito importante,
primeiro para garantir total legitimidade e lisura da atuação
policial. Nessas nove mil audiências, não houve uma única
constatação de abuso de violência policial, [o que] demonstra a
legitimidade, a atuação correta
da polícia. Também é uma garantia individual, a pessoa tem o
direito, principalmente aquelas
que não têm dinheiro, aquelas
economicamente hipossuficientes, que não podem contratar
rapidamente um advogado pra
entrar com habeas corpus, elas
têm o direito em 24 horas de o
juiz analisar, na presença do promotor, do defensor público, e
verificar se deve ou não permanecer presa. Isso foi uma grande
parceria com a Justiça Criminal.
APMP REVISTA - E as atividades
do novo Núcleo de Combate à
Violência no Futebol?
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ALEXANDRE DE MORAES - Conseguimos alterar no Tribunal
[de Justiça do Estado de São
Paulo/TJSP] o provimento para
dar mais competência de investigação ao Núcleo, para dar
competência aos crimes conexos. Instalamos uma delegacia
móvel nos estádios, tudo em
parceria: com as Guardas Civis
Metropolitanas, aumento da
atividade delegada, ou seja, o
município podendo por convênio ampliar o número de policiais em cada uma das localidades. Também aqui, isso desde
janeiro [de 2015], foi acelerado.
E o terceiro pilar importante da
nossa proposta, do nosso plano de execução de segurança
pública, foi uma otimização do
trabalho policial. Isso também
é muito importante. Eu consegui, junto às policias, em várias
reuniões, alterar procedimentos, tanto pela Resolução 40,
que editei, pela Resolução 57,
alterar procedimentos para que
a atuação da Polícia Civil e da
Polícia Militar fosse mais próxima para que nós pudéssemos
possibilitar um maior número
de investigações. Mais gente na
ponta da Polícia Civil, mais gente na ponta da Policia Militar, ou
seja, em algumas ocorrências
não há necessidade de a Polícia
Militar se deslocar até a delegacia, aguardar e depois voltar ao
policiamento. Nisso às vezes se
perde duas, três, quatro horas.
Então, regulamentei transmissão eletrônica de dados para
APMP Revista
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que a polícia pudesse permanecer no seu local territorial.
Dou um exemplo que é absolutamente simples, e ocorre muitas vezes: se alguém tem o seu
celular furtado na Praça da Sé,
se essa pessoa quiser fazer um
boletim eletrônico, ela vai até a
sua casa, entra no computador e
faz. Se ela, ao invés disso, quiser
procurar uma viatura da Polícia
Militar na Praça da Sé, a viatura
teria que se deslocar até a delegacia, levar esta pessoa, aguardar o registro do B.O. [Boletim
de Ocorrência], assinar e voltar.
Ou seja, aquela guarnição da PM
se deslocaria, e a Praça da Sé ficaria com uma viatura a menos.
A partir dessas alterações, e isso
é só um exemplo, mas a partir
dessas alterações a própria PM,
no local, pelo tablet, já faz o B.O.
eletrônico, passa para a delegacia e fica no local. Fizemos uma
série de alterações administrativas, alterações de procedimento, que permitirão maior rapidez
no policiamento. E esses três
pontos somados demonstraram,
por hora, o acerto da nossa política de segurança, porque nos
sete primeiros meses do ano
todos os importantes índices de
criminalidade tiveram uma queda bem razoável.
APMP REVISTA - Entre eles, o
destaque seria a redução dos
roubos de carga?
ALEXANDRE DE MORAES - Desde 2010, havia uma curva cresAPMP Revista

cente do roubo de carga, não só
no Estado de São Paulo, mas no
Brasil como um todo. Nós fizemos uma parceria importante
com o Setcesp [Sindicato das
empresas de transporte de São
Paulo], com o Instituto do IDV
[Instituto para Desenvolvimento do Varejo], que comporta
todos os grandes varejistas, e
a partir desse convênio, dessa
troca de informações, a partir
dessa atuação mais conjunta,

‘Nós temos um orçamento muito
bem balanceado. Obviamente, toda
secretaria sempre quer mais’
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nós já conseguimos três meses
sucessivos de diminuição forte
do roubo de carga e já estamos
nos sete primeiros meses deste
ano com índices menores do que
os do ano passado. Precisamos
melhorar, precisamos ampliar,
mas as investigações estão sendo feitas, a parceria feita, exatamente para que nós possamos
combater este tipo de crime.

de frota, de viaturas, rádios digitais, compra de fuzis, sistema
de inteligência, ou seja, aparelhamento importante para função de inteligência, para função
de policiamento. Nós temos um
orçamento muito bem balanceado. Obviamente, toda secretaria sempre quer mais, mas eu

APMP REVISTA - Para obter esses resultados, a Secretaria de
Segurança precisa de um bom
orçamento. Nesse ponto, o senhor tem o apoio do governo
do Estado?
ALEXANDRE DE MORAES - O
orçamento da Secretaria de Segurança é um bom orçamento,
obviamente dentro da realidade do país. Nós vivemos uma
crise muito grande, uma crise
econômica, uma crise política
que afeta a questão econômica. Mas, no tocante à segurança
pública, logo no início do ano o
governador contingenciou um
nível menor para Segurança,
Saúde e Educação, exatamente
para que estas três áreas vitais
do governo pudessem avançar.
Nós temos um fundo, que é o
Fundo de Investimento em Segurança Pública, que permite
investimentos importantes na
PM, na Polícia Civil, na Policia
Técnico-Cientifica. Para se ter
ideia, somente esta ano nós estamos investindo só do Fundo
R$ 350 milhões para renovação
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‘Colocar um promotor de Justiça com tempo de carreir
a carreira, mas ele pode contribuir para administração
com mais vagas no Conselho Superior do Ministério Púb
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posso dizer que do ponto de
vista da Secretaria da Segurança Pública não há reclamações.

Procuradoria-Geral de Justiça.
Qual a opinião do senhor sobre
esse assunto?

APMP REVISTA - O Ministério
Público concluiu, em julho de
2015, uma consulta sobre a
elegibilidade do promotor de
Justiça poder se candidatar à

ALEXANDRE DE MORAES - É
uma questão importantíssima,
principalmente à medida em
que a carreira como um todo
começa a ficar um pouco mais
devagar. Lá atrás, se nós voltarmos, quando eu era estagiário
do Ministério Público, o promotor, pra chegar até procurador, levava um tempo menor,
levava às vezes 15 anos, no máximo. Depois, quando eu já ingressei, e na sequência, agora,
isso acaba levando 20, 25, às
vezes 30 anos. Para se ter uma
ideia, do meu concurso, que
é de 1991, nenhum membro
ainda é procurador de Justiça.
Nós vamos completar 24 anos
do concurso e não há nenhum
procurador de Justiça. Obviamente, assim como o procurador, o promotor, com tempo
de carreira, seria importante
nessa questão da elegibilidade. Colocar um promotor com
tempo de carreira, aquele que
já tem mais experiência, que
já conhece a carreira, mas ele
pode contribuir para administração superior, seja como procurador-geral, seja com mais
vagas no Conselho Superior do
Ministério Público [CNMP], ele
pode contribuir de forma importante.

ra, aquele que já tem mais experiência, que já conhece
o superior, seja como procurador-geral de Justiça, seja
blico [CNMP], ele pode contribuir de forma importante’
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APMP REVISTA - Outro tema
caro ao Ministério Público: a
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‘A instituição, ela acaba limitando a
discricionaridade do chefe do
Executivo, porque somente três
podem ser escolhidos’

escolha por lista tríplice do procurador-geral de Justiça. Quem
escolhe é o governador e isso
sempre causa uma polêmica,
pois nem sempre o mais votado
é o escolhido. Isso deve continuar, na opinião do senhor?
ALEXANDRE DE MORAES - Os
freios e contrapesos de todo
poder de toda instituição é o
cumprimento da Constituição.
A Constituição tem uma regra
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muito clara em relação aos Ministérios Públicos estaduais. Foi
um grande avanço a constitucionalização dessa norma em
1988 para os Ministérios Públicos estaduais, e é algo que o
Ministério Público Federal vem
lutando para obter, que é uma
composição dupla na escolha
da chefia. O Ministério Público
é um órgão que representa a
sociedade, mas não é um órgão
eleito. Os promotores devem
participar, como participam, de
forma importante na escolha
da sua chefia. Então o modelo
constitucional foi à lista tríplice. No momento em que o promotor, o procurador de Justiça,
vota em um candidato, dois ou
até três, ele está dizendo: “De
todos os membros do Ministério Público, eu entendo que
esses três são aqueles que no
momento representariam melhor a instituição”. A partir disso, dentro do sistema de freios
e contrapesos, a Constituição
permite que o chefe do Executivo possa escolher entre esses
três membros, [pois] qualquer
um deles representaria bem a
instituição. Então é um sistema híbrido, mas é um sistema
importante porque garante os
freios e contrapesos. Ao mesmo tempo a instituição, ela
acaba limitando a discricionaridade do chefe do Executivo,
porque somente três podem
ser escolhidos, e permite ao
governador a análise daqueles
três. Cabe ao governador, como
APMP Revista
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a pessoa que foi escolhida pela
sociedade, que foi eleita pelo
povo para administrar o Estado.
Isso foi uma questão importante, foi uma conquista do Ministério Público, em 1988. Mais
importante ainda do que isso,
além do chefe do Executivo só
poder escolher discricionariamente limitado aos três nomes,
[é que] aquele que é escolhido
tem mandato certo. O governador não tem nenhuma ingerência naquela pessoa que foi
escolhida, porque ele tem o seu
mandato de dois anos. Diferentemente do que ocorria, por
exemplo, com o procurador-geral da República, antes de 1988,
que era demissível a qualquer
tempo, o demissível ad nutum
[ato que pode ser revogado
pela vontade de uma só das
partes]. A forma de escolha, a
limitação, a discricionariade do
chefe do Executivo numa lista
tríplice e mandato certo, com
absoluta certeza, esses dois fatores foram importantíssimos
para o engrandecimento do Ministério Público desde 1988.
APMP REVISTA - Em linhas gerais, como a Secretaria de Segurança Pública organizou a operação de investigação sobre as
chacinas ocorridas em Osasco
e Barueri, ocorridas em agosto
deste ano?
ALEXANDRE DE MORAES - Essa
ocorrência, que é uma ocorrência gravíssima, a Secretaria da
APMP Revista

Segurança imediatamente deu
uma resposta montando uma
força-tarefa, até por determinação do governador. O primeiro
ponto importante foi a união
das polícias numa força-tarefa:
50 policiais civis - 30 do DHPP
[Departamento de Homicídios
e de Proteção à Pessoa] e 20
do Demacro [Departamento de
Polícia Judiciária da Macro São
Paulo] - mais 12 peritos criminais, para que todo trabalho de
pericia fosse rapidamente realizado, e oito médicos legistas.
A partir do momento que tivemos notícia, e foi um dia após
a montagem da força-tarefa, da
possibilidade da participação
de policiais militares [na execução dos crimes], a Corregedoria [da Polícia Militar] também
se integrou a essa força-tarefa,
para que nós analisássemos as
quatro linhas de investigação.
Nenhuma linha pode ser excluída, para que nós tenhamos uma
visão global. A possibilidade de
participação de guardas civis
metropolitanos de Barueri, isso
é uma linha de investigação
principalmente nas três mortes
ocorridas naquele município;
a possibilidade de [participação de] policiais militares em
Osasco; e a mescla dessa participação, que também estamos
investigando numa terceira linha, de que policiais militares
e guardas civis teriam praticado alguns crimes juntos, existe
essa possibilidade. E também
não descartamos, principal-
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mente porque há três locais
que não guardam muita conexão com os demais, a possibilidade de prática de homicídio
por traficantes de drogas. Então
essas quatro linhas permanecem sendo investigadas de forma paralela, para que nós possamos rapidamente chegar aos
criminosos.
APMP REVISTA - O senhor foi
secretário da Associação Paulista do Ministério Público. Fale
sobre o papel da instituição.
ALEXANDRE DE MORAES - O
papel das associações, especialmente da Associação Paulista do Ministério Público, é um
papel historicamente importantíssimo. Lá atrás, na Constituinte, a Associação Paulista
do Ministério Público teve um
papel de vanguarda junto à
Conamp [Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público] para liderar o processo
constituinte em relação ao Ministério Público, para que nos
obtivéssemos grandes conquistas à instituição. De lá para cá, a
APMP continuou tendo o papel
de vanguarda entre todas as associações, não só do Ministério
Público, mas também das carreiras jurídicas. Continuou tendo essa vanguarda do ponto de
vista político, do ponto de vista
jurídico. Vários participantes da
Associação, vários ex-presidentes chegaram ao cargo de procurador-geral [foi o caso dos ex-
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‘Felipe Locke Cavalcanti vem dando continuidde a esse

presidentes da APMP Antonio
Araldo Ferraz Dal Pozzo, Claudio Ferraz de Alvarenga, José
Augusto César Salgado e Mario
APMP Revista
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e belíssimo trabalho histórico de vanguarda da APMP’

de Moura e Albuquerque], demonstrando que a classe entende que a Associação do Ministério Público é muito mais do que
APMP Revista

uma associação do ponto de
vista social, ela é importantíssima do ponto de vista político
institucional, do ponto de vista
jurídico. Eu tive o prazer de ser
diretor [do Departamento] de
Publicações com o então presidente, hoje procurador de Justiça, Walter Paula Sabella [na
gestão do biênio 1992-1994].
Depois fui 1º secretário, eleito
pela classe com o recentemente falecido [ex-presidente da
APMP] Washington Epaminondas Barra [na gestão do biênio
1994-1996]. Então eu participei ativamente da Associação
e posso garantir, porque constatei no dia-a-dia, a importância da Associação Paulista do
Ministério Público nos diálogos
com o Congresso Nacional, nos
diálogos com a Assembleia Legislativa, com o governador do
Estado, com a presidência da
República. E isso permanece já
no segundo mandato do doutor Felipe Locke Cavalcanti, que
foi reeleito para a [presidência
da] APMP, demonstrando que a
classe reconheceu o belíssimo
trabalho que fez no primeiro
mandato. O Felipe me sucedeu,
não na mesma vaga, mas me sucedeu no Conselho Nacional de
Justiça [CNJ]. Eu fui na primeira composição, representando
a Câmara dos Deputados, e o
Felipe já na segunda [composição], representando São Paulo,
representando o Ministério Público [Felipe Locke Cavalcanti
integrou o CNJ por dois man-

datos, entre 2007 e 2011]. Ele
vem dando continuidade a esse
belíssimo trabalho histórico de
vanguarda da Associação Paulista do Ministério Público.
APMP REVISTA - Por último,
uma dúvida que circula na imprensa: o senhor é candidato à
Prefeitura de São Paulo? Tem
interesse, tem vontade?
ALEXANDRE DE MORAES - Eu
tenho um interesse e uma vontade que é prosseguir o meu
trabalho na Secretaria da Segurança Pública, poder realizar um bom trabalho. Eu fiquei
extremamente satisfeito com
a confiança que o governador
Geraldo Alckmin depositou em
mim, me chamando novamente
para fazer parte da sua equipe. Tive o privilégio de, aos 33
anos, lá atrás, ser o secretário
da Justiça mais novo da História do Estado de São Paulo, por
confiança também do governador Geraldo Alckmin. E agora,
novamente, ele me chamou pra
contribuir com uma área sensível do governo, que é a Secretaria da Segurança. Então a minha
prioridade, a minha finalidade
e a minha vontade são uma só:
poder realizar um bom trabalho
na Secretaria da Segurança Pública, para retribuir a confiança
que o governador Geraldo Alckmin depositou em mim, para
poder retribuir para a sociedade tudo aquilo que na minha
carreira eu também tive.
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A opção das Audiê

Prós e contras do projeto de iniciativa do Conselho Nacio
Por DORA ESTEVAM e
paula dutra

D

esde fevereiro de 2015 juízes, promotores
de Justiça, advogados e defensores públicos vêm atuando frente às audiências
onde, em seis salas, ficam frente a frente com
presidiários, que, após a sua prisão em flagrante,
em 24 horas, foram apresentados para a justiça.
Este é o modelo do Projeto Audiência de Custódia, implantado em todos os Estados da Federação. O projeto é de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e o Ministério da Justiça, com participação da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP). Prevista no ordenamento jurídico, ratificada pelo Brasil em 1992, a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica), em seu artigo 7º, item 5, determina que o preso deverá ser conduzido “sem
demora” à presença de uma autoridade judicial,
estabelecida desde 1992.
O pioneirismo da implantação da audiência de custódia no Brasil é do Estado do Maranhão, antes mesmo de o Tribunal de Justiça de
São Paulo regrar as práticas, em termos operacionais, já previstas internacionalmente. Os provimentos nºs 3 e 4/15 do TJSP estabelecem estrutura multidisciplinar para receber presos em flagrante para primeira análise sobre o cabimento
e a necessidade de prisão. Já o Supremo Tribunal
Federal (STF) foi responsável por duas decisões
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Reportagem da APMP Revista acompanhou de perto audiências de custódia

sobre o tema: no julgamento de Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.240, em 20 de agosto,
APMP Revista
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ências de Custódia

Foto: APMP

onal de Justiça que foi implantado em 2015 em São Paulo

a no Fórum da Barra Funda, com a presença de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e de um advogado

“declarou constitucional o projeto, que se iniciou
perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, em
APMP Revista

fevereiro de 2015”, e em 9 de setembro, julgando medida cautelar em Ação de Descumprimen-
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O juiz assessor da Corregedoria-Geral de Justiça, Jayme Garcia dos Santos Junior, acompamnhou o planejamento do projeto no Estado de São Paulo

to de Preceito Fundamental nº 347, determinou a
implantação das audiências de custódia em todo
o país, no prazo máximo de 90 dias.
No âmbito do Tribunal de Justiça, o juiz assessor da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, Jayme Garcia dos Santos Junior, que acompanhou o planejamento do projeto desde setembro
de 2014, em parceria com as secretarias da Segurança Pública (SSP) e Penitenciária, conta que
o CNJ procurou o TJSP e manifestou a sua vontade institucional de implantar a Audiência de
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Custódia no país, e buscou a parceria no Estado
de São Paulo.
“O corregedor-geral da Justiça à época,
desembargador Hamilton Eliot Hakel, determinou que a equipe de juízes assessores realizasse estudos, visando à implantação da audiência
de custódia no Estado de São Paulo”. Com base
em estudos, de uma série de prospecções junto
às secretarias dos tribunais, com a secretaria da
primeira instância do TJSP, com a secretaria de
tecnologia da informação, foi traçado um progAPMP Revista
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nóstico e verificaram as melhores condições de
implementação da prática.
“A partir desses levantamentos, desses estudos e dessa análise, nós construímos, com suporte no Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos, com suporte na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos e no nosso Código
de Processo Penal, todo o regramento atinente
à superintendência da rotina de serviço relacionada a essa atividade judiciária, mais especificamente a audiência de custódia”, detalha o juiz
Jayme Garcia.
O projeto prevê que toda pessoa presa em
flagrante seja apresentada ao juiz em até 24 horas

para que decida sobre a legalidade e necessidade de mantê-la recolhida em uma unidade prisional, e busca também garantir os direitos do preso: como a integridade física, conforme o Pacto
de São José da Costa Rica, e a Convenção dos Direitos Humanos, que o Brasil ratificou em 1992.
Na prática, em São Paulo, capital, no Fórum
Criminal da Barra Funda, em uma audiência de
custódia o preso é ouvido pelo juiz, com as manifestações do Ministério Público, Defensoria e advogado, conduzidas pelo Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (Dipo) do TJSP.
A promotora de Justiça Fabiana Sabaine, designada para fazer audiências, explica o trabalho

‘Em alguns casos, a prisão é convertida em medida cautelar diversa da custódia’, afirma a promotora de Justiça Fabiane Sabaine
f

APMP Revista
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Estadão diz que após audiências
de custódia apenas 4% reincidem

Jornal ouviu a promotora de Justiça Florence Cassab Milani

Reportagem de Felipe Resk, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo no dia 11/11/2015, destaca que
levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) mostra que são poucos os acusados que voltam
a delinquir depois de soltos. De cada 25 presos em flagrante que receberam liberdade provisória após serem
julgados em audiência de custódia, apenas um voltou
a cometer crime em São Paulo. Os dados fazem parte
de um levantamento do CNJ, obtido pelo jornal, que
traz um balanço do índice de reingresso em nove Estados brasileiros.
No caso de São Paulo, as informações do CNJ foram coletadas no Tribunal de Justiça (TJSP) entre os dias
24 de fevereiro, quando o programa começou, e 23 de
setembro. Nesse período, foram realizadas 9.601 audiências de custódia na capital paulista. Uma vez feito o
flagrante, o suspeito deve ser apresentado a um juiz em
até 24 horas. Ele decidirá se há necessidade de mantêlo preso. Segundo o o Estadão, os magistrados concederam liberdade provisória para 4.445 pessoas, das quais
178 voltaram a ser presas após receber uma segunda
chance da Justiça. O índice representa 4% dos casos.
A reportagem ouviu o juiz-corregedor Antônio
Patiño, do Departamento de Inquéritos Policiais de São
Paulo (Dipo), setor do TJSP responsável pelas audiências de custódia na capital, que afirmou que o número
é considerado baixo e reflete que “o projeto está dan-
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do certo”. “O porcentual que sobrou (96%) está respeitando o que foi deliberado em audiência”. Após a implementação do programa, 4,2 mil presos em flagrante
deixaram de ingressar em presídios paulistas, segundo
aponta o balanço do CNJ. Atualmente, São Paulo é responsável por um em cada três presos existentes no Brasil. O jornal O Estado de S.Paulo ouviu também a promotora de Justiça Florence Cassab Milani, do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP), que atua em
audiências de custódia desde junho, afirma que o programa tem concedido liberdade para casos de crimes
graves, como roubos à mão armada e tráfico de drogas. “Vemos de forma prejudicial, porque o criminoso
acabou de praticar um crime, muitas vezes grave, que
deixa sequelas paras as vítimas, mas é colocado em liberdade”, disse ela. “Quatro por cento parece pouco,
mas a repercussão social é extremamente negativa.”
Para a promotora de Justiça, na prática as pessoas percebem que a criminalidade está em escalada
geométrica. “Já tive casos de furtadores que receberam liberdade e praticaram o mesmo crime duas semanas depois, da mesma forma. Com tráfico também.
Tem acontecido muita liberação e muita reincidência”,
contou Florence Milani. “Essa política de evitar o encarceramento em massa tem de ser repensada de forma
que a sociedade não fique em risco.” Em termos proporcionais, prossegue o Estadão, a reincidência em São
Paulo é equivalente ao índice acumulado de outros Estados do Brasil, segundo aponta o CNJ. Outros oito Tribunais de Justiça, que também foram incluídos no levantamento, somam 2.068 liberdades provisórias concedidas e 86 casos de reincidência. Uma média de 4,15%.
Desde o mês passado, todas as unidades da federação
aderiram ao programa. Foram coletadas informações
de Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco,
Santa Catarina, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro. Apenas o
Tribunal de Justiça do Rio ficou sem registrar nenhum
caso. O levantamento, entretanto, considera menos
de um mês do programa, uma vez que a primeira audiência realizada pelo TJRJ ocorreu em 18 de setembro.

APMP Revista
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Para a juíza Simone Marcondes (ao fundo), um dos benefícios é o de ficar frente a frente com a pessoa: ‘Você pode verificar a situação do autuado’

em sala: “O autuado é apresentado e se inicia a
audiência com o objetivo de verificar a regularidade da prisão em flagrante e a necessidade de
manutenção da custodia cautelar. Em alguns casos, até a pedido do próprio Ministério Público,
a prisão é convertida em medida cautelar diversa da custódia: em casos de furtos, receptação, e
considerando a personalidade do preso, principalmente quando é a primeira vez que ele se envolve em crime, a tendência tem sido a postulação
da liberdade provisória com medidas cautelares”.
As medidas cautelares mais aplicadas na
custódia são o comparecimento domiciliar, em
juízo, e o recolhimento noturno. “Uma medida
APMP Revista

que seria muito importante aqui é a de tornozeleira eletrônica, que tem previsão no Código de
Processo Penal, mas infelizmente não existe. Aqui
na capital de São Paulo não foram disponibilizadas essas tornozeleiras e há essa previsão como
medida cautelar”, diz Fabiana Sabaine.
Sobre este assunto, o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) assinou convênios para implantar políticas relacionadas ao projeto de audiência de custódia em 15 estados, incluindo São Paulo, e no Distrito Federal. O termo de compromisso prevê a transferência de recursos federais do
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para implantação de 12 novas Centrais de Monitoração
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Eletrônica e de 49 Centrais Integradas de Alternativas Penais, estruturas necessárias para que
as audiências de custódia tenham plenos resultados. O termo dos convênios foi assinado em 1º
de dezembro de 2015.
AS AUDIÊNCIAS DE PERTO - A reportagem da
APMP Revista acompanhou de perto algumas audiências, todas elas sob os trabalhos da juíza Simone Cândida Lucas Marcondes, designada pelo Dipo.
Cada uma delas com aproximadamente seis minutos de reunião. A primeira entrevista foi um caso de
furto, o preso era um estrangeiro, era primário, e já
havia passado pela Polícia Federal, que constatou
não haver irregularidade na documentação. A ele foi
concedido o benefício da liberdade provisória, com
aplicação das medidas cautelares previstas no Código do Processo Penal. “Eu verifiquei que realmente
ele sendo primário, com residência fixa, tinha emprego, era possível conceder o benefício da liberdade provisória; e como ele não tinha condições de recolher a fiança, dei-lhe a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo para vinculá-lo aqui ao
distrito [Fórum da Barra Funda]”, comenta a juíza.
“Na segunda, o caso era de furto qualificado: o
preso entrou na residência da vítima e pulou o muro
durante a madrugada. Ele já tinha algumas passagens, o que pesou na decisão. Ele tinha uma condenação por furto anterior, uma condenação por roubo, então foi um caso diferente, eu converti a prisão
em flagrante dele em preventiva por essas razões, e
também porque tinha indícios suficientes nos autos
de autoria e prova da materialidade”, acrescenta Simone Marcondes.
Já a terceira entrevista foi um caso de roubo
sem arma de fogo, mas a juíza entendeu que foi um
crime grave, por se tratar de um tipo de roubo que
vem trazendo “desassossego” para a sociedade: o
roubo de aparelhos celulares, que tem crescido muito. Na sala compareceram dois homens para a audiência, que foram reconhecidos pela vítima. “Ali foi
cometido em concurso de pessoas, o que agravou”,
observa a juíza.
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E prossegue: “A
vítima era mulher, intimidou-a muito mais,
teve reconhecimento
pessoal nos autos, então, como não é uma
audiência que a gente
tenha que entrar no
mérito, -embora eles
tenham negado, não
temos aqui a oitiva da
vítima, nem dos policiais que efetuaram
a prisão, então, por
hora, o que eu analiso é o que esta nos autos, eu converti a prisão em flagrante em
preventiva dos dois”,
explicou a juíza Simone. Os casos que mais
chegam lá são de roubo, furto e tráfico de
drogas”.
Para Simone
Marcondes, um dos
benefícios da audiência de custódia é o de
ficar frente a frente
com a pessoa presa:
“Você pode verificar
a situação pessoal do
autuado, no caso do
estrangeiro que não tinha dinheiro para pagar a fiança, isso já foi
verificado aqui, então
Dados do CNJ mostram que mais de 13,9
ele foi solto num período mais curto de tempo do que seria se tivesse
que aguardar às 24 horas para analisar o flagrante”. A juíza também ressalta a importância em analisar a situação de agressão física e moral que o
APMP Revista

Foto: APMP
mil prisões desnecessárias foram evitadas nos casos de menor potencial ofensivo com a apresentação dos presos em flagrante a um juiz em 24 horas

preso pode contar pessoalmente. Essa mesma linha de argumentação é seguida pelo defensor público Rafael Bedim, que também concorda que o
frente a frente com a pessoa presa é fundamental
APMP Revista

para avaliar casos de violência policial no preso.
“Ao ser apresentado em 24 horas, ele vem aqui e
ainda traz as marcas de tortura, de agressões sofridas durante a prisão”, diz.
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Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção São Paulo, Marcos da Costa, quando se fala em audiência de custódia é preciso destaca

Além disso, continua, os direitos fundamentais são garantidos “quando você vê as condições pessoais dela, as condições de saúde, as
condições financeiras, em caso de uma fixação
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de fiança, por exemplo, isso a meu ver ajuda os
juízes na hora de avaliar a prisão em flagrante,
eventualmente na decretação da prisão preventiva, na fixação da fiança, na condição da liAPMP Revista
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berdade provisória sem
cautelares. O preso teve
a oportunidade de ser ouvido”. A Defensoria Pública sempre foi favorável à
instalação da Audiência de
Custódia, prevista no ordenamento jurídico. Rafael Bedim lembra que a defensoria sempre pleiteou
uma norma que já estava
prevista há muito tempo e
não era colocada em prática. “Tanto que antes a
gente tinha até um pleito de pedir a nulidade das
avaliações dos flagrantes
sem a audiência de custódia diante da previsão, o
que, ao nosso ver, gerava a ilegalidade da prisão
em flagrante”, frisa Rafael Bedim.
No mês de outubro
de 2015, os números já
ultrapassavam a casa das
9, 5 mil audiências realizadas. O juiz Jayme Garcia considera o resultado
“extremamente positivo”
e, mais ainda, destaca que
o Tribunal conseguiu alcançar a meta principal
fixada pelo ex-corregedor Hamilton Eliot Akel ,
à época, que era quantiar o problema prisional do Brasil
ficar a saída de pessoas.
“Nós pudemos qualificar
a entrada”, ressalta o juiz, “além de ‘empoderar’ todos os atores do sistema da justiça criminal, não só o juiz, mas também o promotor de
Justiça, o advogado e o defensor público, nesAPMP Revista

te momento tão importante, que é o momento da análise”.
Para o presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, Subseção São Paulo (OAB-SP), Marcos da Costa, quando se fala em audiência de custódia é preciso
destacar o problema prisional no Brasil.
“Nós temos no país um número muito grande
de prisões. A Justiça, e eu falo pela Justiça de São Paulo, ela é muito conservadora”. Marcos da Costa lembra que a estrutura jurídica pensa na punição como
prisão, “quando hoje o mundo moderno tem outras
penas, penas alternativas”. Afirma ainda que a cultura no Brasil “não é de soltura, é de prisão”, o que
faz com que as prisões fiquem lotadas e grande parte dos presos são provisórios, “aqueles que por alguma razão tiveram alguma decisão por parte do juiz,
tirando a sua liberdade, mas sem uma condenação
transitada e julgada”.
E ainda, “esse pessoal fica em média 3 a 4 meses dentro do presídio e isso significa hoje 60% das
prisões do Estado”, lembra. “Pra que esperarmos estes meses, tendo que construir mais presídios, se esse
cidadão voltará às ruas depois deste período? Melhor
antecipar este encontro do cidadão com o juiz”, conclui. Segundo levantamento do CNJ, a média para essa
primeira apresentação do preso ao juiz é de 120 dias.
SISTEMA PENITENCIÁRIO - De acordo com o
corregedor-geral do TJSP, o desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, que assumiu a função depois da aposentadoria do desembargador Elliot
Akel, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em
parceria com o Poder Executivo, vem adotando inúmeras providências na busca pelo equacionamento
dos graves problemas sob os quais opera o sistema
penitenciário.
Ele destaca que o tribunal determinou medidas
para modificar “esse panorama de gerenciamento saturado e sua estrutura e em seu conteúdo”. Entre as
medidas estão mutirões carcerários, suprimir rotinas
que minimizem o fluxo processual; a criação do projeto “Semear”, que tem como objetivo formular em novas bases os elementos de políticas públicas peniten-
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ciárias; e, o apoio à instalação das Unidades Regionais
do Departamento Estadual de Execuções Criminais.
O juiz assessor da corregedoria, Jayme Garcia,
conta, com planilhas em mãos, que, com a implantação das audiências de custódia, desde fevereiro, o Estado já economizou R$ 8 milhões. A estimativa é de
que no ano de 2015, mantendo -se a média de liberação, que em novembro flutuava entre 43% e 44%,
o Estado de São Paulo economize aproximadamente
R$ 360 milhões, impedindo a entrada no sistema prisional de quem não deveria entrar.
“Esse é um dos efeitos colaterais, um efeito colateral importante, mas no meu entendimento não é o
mais importante da Audiência de Custódia. Para mim,

o efeito, e, ai não é nem colateral, principal, e o mais
importante e o mais relevante da audiência de custódia é impedir a entrada no sistema prisional, ainda por
um período curto de tempo, da pessoa que não deve
lá permanece”, argumenta o juiz.
E questiona: “Mas por que isso? Porque, pelas
circunstâncias do caso concreto, claro, atinentes a sua
prisão, não se vislumbra a necessidade da permanência dessa pessoa no cárcere no curso do processo. Isso
gera um efeito impacto importante. Por que? Porque
nós impedimos que essa pessoa entre em contato, ainda
que por um curto período de tempo, com toda aquela
lógica do funcionamento do sistema prisional que hoje
nós sabemos é tão nociva para quem lá se encontra”.

Foto: Agência Brasil

MPF emitiu em fevereiro Nota Técnic

Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República, propôs a Nota, que considera o contato do preso com o juiz essencial para identificar abusos
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Na opinião do promotor de Justiça Criminal do
MPSP, Marcelo Luiz Barone, a liberação do preso é grave “porque ele não fica nem um dia preso pelo crime
que cometeu”. Ele classifica a audiência de custódia
como “política de esvaziamento”: “Em vez de construir
um número maior de presídios para comportar um número maior de presos e colocar criminosos na cadeia,
o que faz? Devolvem o criminoso para a sociedade e
falam: é seu, não meu”.
LIBERAÇÕES INDEVIDAS - O representante do
Ministério Público salienta ainda que colegas entraram com medidas cautelares de recursos perante a
presidência do Tribunal e conseguiram liminares para
evitar solturas de criminosos. “O Estado não quer cus-

tear o preso, não quer fazer com que este preso, futuramente, tenha uma ressocialização, então o Estado
joga isso para a sociedade”, critica Marcelo Luiz Barone.
Ciente das críticas, Jayme Garcia lembra que,
desde o início do projeto, volta e meia eles ouvem
pessoas falarem que as audiências de custódia teriam
gerado liberações indevidas em crimes graves, como
por exemplo: roubo e tráfico, ele rebate.
“Hoje, em São Paulo, nós já superamos às 9, 5
mil audiências de custódia realizadas, desse total, 547
liberações ocorreram em crime de tráfico, ou seja, de
9,5mil [quase 9,6 mil] nós tivemos menos de seiscentas
concessões de liberdade provisória em crimes de tráfico. De maneira que nós percebemos que não há um

ica favorável à audiência de custódia
O Ministério Público Federal (MPF), por meio
das Câmaras de Coordenação e Revisão responsáveis pela matéria criminal (2ª CCR), pelo combate
à corrupção (5ª CCR) e pelo controle externo da
atividade policial e sistema prisional (7ª CCR), emitiu em fevereiro de 2015 uma Nota Técnica manifestando apoio à aprovação do Projeto de Lei do
Senado n. 554/11, que pretende instituir a audiência judicial de custódia em 24 horas após a prisão em flagrante. Segundo o documento, a apresentação do preso perante o juiz nesse prazo torna mais célere o exame da validade e da necessidade da prisão e previne o emprego de tortura e
outros tratamento cruéis, desumanos e degradantes contra o preso.
De acordo com a Nota Técnica, a audiência
de custódia é um instrumento processual da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana. O modelo é utilizado na maioria dos países
ocidentais. A audiência de custódia consiste na
apresentação imediata ou sem demora, pela polícia ao juiz, da pessoa presa em flagrante ou sem
mandado judicial.

APMP Revista

O texto afirma que “o contato do juiz com
o preso, logo após a efetivação da prisão, é condição essencial para que abusos possam ser imediatamente identificados”. Além disso, por meio
da audiência “é possível inibir atos de tortura e de
tratamento cruel, desumano e degradante em interrogatórios policiais, ainda recorrentes no Brasil”, diz a nota. Por fim, o documento reitera que,
com a audiência de custódia, será possível também prevenir a superlotação carcerária e a longa
duração das prisões preventivas, na medida em
que a apresentação imediata do preso ao juiz possibilitará a apreciação da legalidade da prisão em
flagrante e da necessidade da prisão preventiva
de forma célere, diminuindo o número de prisões
abusivas e desnecessárias.
A Nota Técnica, proposta pela subprocuradora-geral da República Raquel Dodge, teve como
relator o subprocurador-geral da República Juliano
Villa-Verde de Carvalho e vai assinada pelos coordenadores da 2ª, 5ª e da 7ª CCR, José Bonifácio
Andrada, Nicolao Dino e Mario Bonsaglia, e pelos
membros destas três Câmaras, respectivamente.
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pondem a presos provisórios, encarcerados ainda
sem culpa formada, sem
condenação definitiva.
E está em quarto
lugar com maior população carcerária, atrás dos
EUA (1º), da China (2º) e
da Russia (3º). O superencarceramento nos estabelecimentos carcerários tem uma ocupação
de 161%, ocupação acima
da média, com 376. 669
vagas. Registra-se o défict de vagas no sistema
penitenciário de 231.62.
E ainda, a pesquisa revela o perfil da população
das penitenciárias: 67%
negros; 53% não concluíram o ensino fundamental; e 56% tem menos de
29 anos de idade.
Para atender as
audiências de custódia,
no Fórum Criminal da Barra Funda, há uma sala de
apoio para cumprimento
‘Ao ser apresentado em 24 horas, ele vem aqui e ainda traz as marcas de tortura’, diz o defensor Rafael Bedim
de decisões judiciais; uma
para a Secretaria da Adabuso na soltura ou não há uso indevido ou desarra- ministração Penitenciária (SAP) [na hipótese de conzoado das audiências de custódia pra que nós libere- versão da flagrante em preventiva, a inclusão é feita
mos quem não deve permanecer no cárcere”, insiste. ali mesmo no Fórum]; o espaço também abriga cinDados do CNJ mostram que, desde fevereiro co salas para o Instituto Médico Legal (IML), onde são
de 2015, mais de 13,9 mil prisões desnecessárias fo- realizados os exames de corpo de delito, para que o
ram evitadas nos casos de menor potencial ofensivo preso saia da pasta da Secretaria de Segurança Públicom a apresentação dos presos em flagrante a um juiz ca e ingresse na SAP, ou outros exames determinados
no prazo de 24 horas. De acordo com os números do pelo juiz; e, também, uma carceragem desvinculada
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Fórum Central.
ligado ao Ministério da Justiça, o Brasil tem 607.731
Entretanto, este espaço será expandido, já está
pessoas presas, dentre essa população, 41% corres- em andamento a construção de nove salas para a reaAPMP Revista
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lização das custódias; o local
terá espaço próprio para o
Ministério Público, dentro
do Setor, haverá também
espaço para a Defensoria,
um parlatório, uma sala própria para a distribuição dos
flagrantes, uma sala para a
SAP, e as salas do IML.
INVESTIMENTO Marcos da Costa, presidente da OAB-SP observou que
o formato é adequado, mas
falta investimento do Estado nas polícias, no Ministério Público e no Judiciário.
“Acaba que não tem juiz,
não tem promotor e não
tem viatura para levar o sujeito preso à frente do juiz
nesse prazo de 24 horas.
É uma conquista também
do próprio Estado que não
precisa ficar com a guarda deste cidadão. Precisamos é investir maciçamente. Compreender o papel da
Justiça notadamente no Estado democrático de direito”, propõe. Inicialmente, o
Ministério Público foi contra a implantação do projeto, mas hoje há um bom
relacionamento com o Judiciário. No entanto, há os
que defendem a criação de
um grupo específico para
atuarem frente às audiências, como Marcelo Barone. “Nós, promotores da
Barra Funda, pleiteamos
então à Procuradoria GeAPMP Revista

‘O Estado não quer custear o preso’, critica o promotor de Justiça Marcelo Luiz Barone
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Plea bargain: um ou
do sistema legal é a
Foto: Conamp

ral de Justiça a formação de um grupo, pois entendemos que é a melhor política, até por uma questão de
política criminal”.
Segundo o juiz Jayme Garcia, o Ministério Público
sempre foi um grande parceiro do TJSP, e na audiência
de custódia não foi diferente. Ele revela que desde o inicio contaram o apoio institucional do Ministério Público, mas “claro que houve uma certa resistência, como
houve também por parte dos magistrados, e até por
parte dos defensores, um dos maiores entusiastas da
prática, um dos maiores, mas resistência que nós superamos num período muito curto de tempo”. Garcia
lembra que, desde o primeiro dia, o Ministério Público
participou efetivamente. “Participa até hoje e contribui para que nós possamos aprimorar cada vez mais o
projeto”. O presidente da OAB-SP, Marcos da Costa,
também segue esta posição do bom diálogo, ele relata que em São Paulo foi construído um bom relacionamento do ponto de vista institucional. “Às vezes temos
nossos atritos, temos as nossas diferenças”, pondera.
“Às vezes o Judiciário toma uma decisão com a
qual o Ministério Público não concorda, ou com a qual
a OAB não concorda, ou a Defensoria não concorda.
Às vezes isso nos leva a um recurso no CNJ, no caso do
sistema judiciário. Mas mesmo quando fazemos isso, o
fazemos com respeito”. Costa reforça dizendo que eles
construíram pontes necessárias com visão comum dos
gestores das entidades: “Todos nós servimos ao mesmo propósito, que é a construção de uma sociedade
mais justa. E é por isso que se tem um diálogo tão franco e aberto entre todas as instituições ligadas à Justiça do Estado”.
PREVISÃO DE EXPANSÃO - A implantação do
Projeto de Audiência de Custódia, que foi feita de forma progressiva, começou no Fórum da Barra Funda
com duas seccionais e hoje abrange seis, também atendem nas delegacias especializadas. Hoje, já tem previsão de expansão. O próximo passo é a implementação
nos plantões: sábados, domingos, feriados e recessos;
no interior da capital, onde ainda não tem. Desta forma, no período citado, não há apresentação do preso, o flagrante é analisado como antigamente. “Ocor-

Marcio Sérgio Christino, 1º vice-presidente da APMP, fala durante reunião d
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utro instrumento para a modernização
analisado pela Conamp e pela APMP
Em maio deste ano, a APMP foi convidada,
em reunião da Associação Nacional dos Membros
do Ministério 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 parâmetro o Direito norte-americano, mais especificamente 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 concessão pelo Ministério Público”, comenta Marcio Sérgio Christino, 1º vice-presidente da APMP, recém-eleito para compor o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) no biênio 2016-2017.
Segundo ele, nesse dispositivo há uma pactuação prévia entre 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 negociação é que ocorre o
plea bargain. Essa possibilidade ainda não existe no
ordenamento jurídico brasileiro. “Por isso a intenção, nessa Comissão formada no âmbito da Conamp,
da qual integro como representante paulista, de enviar um Projeto de Lei ao Congresso Nacional (caso
seja descartada a hipótese de Emenda Constitucional) propondo a criação, no Brasil, de um mecanismo semelhante de pactuação”, diz Marcio Christino.
E acrescenta: “Num primeiro esboço, colo-

camos como Artigo 1º: ‘Na hipótese da ação penal
pública, poderá o Ministério Público pactuar o montante da pena a ser aplicado, o regime de cumprimento, a natureza e os benefícios na execução penal’. Isso porque, sendo a ação penal pública privativa 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 divergente, será descaracterizada
em sua essência”.
Ainda na proposta-base que começa a ser trabalhada, são abordados detalhes sobre a privatividade e a liberdade de convenção, o encaminhamento
ao Judiciário e a geração de seus efeitos, o encaminhamento quando há discordância da pactuação, a
hipótese de formulação de nova proposta e a natureza condenatória da sentença, entre outros.
“É importante ressaltar que, para que nossa
posição possa realmente refletir um desejo da classe, criamos para os associados uma breve consulta
online, solicitando a quem se interessasse que contribuíssem 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”, frisa o 1º vice-presidente da
APMP. “A comissão envolve as Associações do Ministério Pública da Bahia, através da presidente da
Conamp, Norma Cavalcanti, do Maranhão, Goiás,
Ceará, Piauí, Bahia e São Paulo. Agradecemos, desde já, todos os que desejarem colaborar”, completa.

da Conamp
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A Defensoria Pública sempre foi favorável às audiências de custódia, por considerar que o preso tem a chance de ser ouvido
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re como era antigamente no papel. E assim será no
final de ano”, complementa o defensor público Rafael Bedim. A promotora Fabiana Sabaine lembra que
havia uma previsão de que, a partir de setembro de
2015, se iniciariam as audiências de custódia nos plantões, “mas, por conta de problemas com estrutura,
até hoje não temos”.
O corregedor do TJSP lembra que “dando certo este projeto, além dos finais de semana e feriados,
haverá também expansão para o interior no projeto
piloto que deverá ser iniciado na Comarca de Ribeirão Preto”. No Fórum da Barra Funda, as audiências
acontecem de segunda à sexta-feira, entre 10h e 19h.
O projeto que regulamenta a Audiência de Custódia
tramita no Senado Federal, com dispositivo previsto
no Projeto de Lei nº 554/2011, de autoria do senador
Antônio Carlos Valadares (PSB-CE), já aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) – altera o artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal
para incorporar, na legislação ordinária, a sistemática
descrita. Dispõe que no prazo máximo de vinte e quatro horas após a realização da prisão, o preso deverá
ser conduzido à presença do juiz competente, juntamente com o auto de prisão em flagrante, acompanhado das oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para
a Defensoria Pública.
“O juiz, na audiência de custódia vai decidir nos
exatos termos do artigo 310 do Código do Processo
Penal, após entrevistar a pessoa presa, após ouvir o
Ministério Público, após ouvir o advogado ou o defensor público, o juiz decide ou relaxa a prisão em flagrante, em caso de legalidade. Se estiverem presentes os requisitos necessários, ele converte o flagrante
em preventivo. Se o juiz verificar que não há necessidade de manutenção daquela pessoa no cárcere no
curso do processo”, resume Jayme Garcia. Como todo
novo mecanismo, a Audiência de Custódia pode causar estranhamento ou mesmo enfrentamento. Mas já
ganha corpo como prática usual no sistema jurídico
brasileiro e, mais do que tudo, inicia um debate mais
profundo sobre as medidas punitivas.
APMP Revista

Lewandowski é
homenageado
pela iniciativa
A Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp) homenageou em sessão solene no dia 14/12 o presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, pela implantação do projeto Audiência de Custódia. Na ocasião, recebeu o Colar
de Honra ao Mérito do Legislativo paulista.
Na cerimônia realizada na sede da Alesp,
Ricardo Lewandowski ressaltou a importância da Audiência de Custódia como mudança
cultural que combate o que classificou de cultura do encarceramento no país e chamou a
atenção dos presentes à sessão solene, entre
eles o presidente da Alesp, deputado Fernando Capez, o governador do Estado, Geraldo Alckmin, e o presidente do Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP), José Renato Nalini, para
a quantidade de presos provisórios no país,
estimada em 240 mil pessoas, que deixou de
crescer no mesmo ritmo após o advento das
audiências de custódia.
“São pessoas que passam, em média,
seis meses encarceradas sem ter qualquer assistência judiciária. É muito grave. E aqueles
presos que são detidos por delitos menores
passam, ao cabo desse tempo em que aguardam eventual liberdade por decisão judicial,
por uma verdadeira pós-graduação do crime.
Voltam como soldados das organizações criminosas”, disse o ministro Lewandowski.
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Patrimônio informativo e
de memória da APMP

Publicação alcança 60 edições e consolida-se como um dos
principais meios de comunicação associativos do país
Por marcos palhares

Q

uando a diretoria da APMP decidiu lançar uma
revista, em 1996, dificilmente imaginaria o volume de material que publicaria, em menos de
duas décadas, sobre questões e assuntos de interesse do
Ministério Público e, principalmente, o extenso e inédito trabalho produzido pelos membros da Instituição. A
APMP Revista chega ao nº 60 e consolida-se como um
dos principais meios de comunicação associativos do
país. Não é para menos: somando o que contém a presente edição, a publicação já soma uma acervo de mais
de 5.200 páginas impressas, mais de 650 notícias e reportagens e cerca de 1.080 artigos, trabalhos jurídicos,
análises, estudos, ensaios, crônicas e textos opinativos
escritos pelos associados, diretores, autoridades e personalidades ligadas ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Um verdadeiro patrimônio
informativo, intelectual e fotográfico para a comunicação da classe e, sobretudo, a preservação da memória
do trabalho feito pela APMP e pelos promotores e procuradores de Justiça de São Paulo e do Brasil.
Porém, parafraseando trecho da canção The long
and winding road, dos Beatles, foi um “longo e tortuoso
caminho” para que a revista chegasse até aqui. Com as
sucessivas transições de diretorias, de orientações ad-

Novembro de 1996

1

Nº 1: Posse da diretoria
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Janeiro de 1996

ministrativas e de reformulações operacionais, estruturais e tecnológicas, a publicação chegou até a ser suspensa, em determinado período. A migração e a prioridade para os meios de comunicação digitais e virtuais,
como o site da APMP [www.apmp.com.br] e os mailings
institucionais, as redes sociais e os aplicativos para aparelhos eletrônicos, puseram os materiais impressos em
compreensível posição de superação e anacronismo.
Mas nenhum desses meios teria como oferecer espaço
tão generoso e adequado para dar vazão aos extensos
trabalhos escritos pelos associados e membros do Ministério Público. Nenhum conseguiria editar, formatar,
agregar e preservar, para consulta e leitura, tamanha
quantidade de textos, notícias, reportagens e imagens.
Por isso, a APMP Revista renasceu – e ainda mais forte.
É um trabalho em progresso.
Da edição nº 1, lançada em novembro de 1996,
com 60 páginas, a publicação ainda mantém muitas coisas, como notas e notícias sobre as atividades da Associação e do Ministério Público e, principalmente, os textos produzidos pelos promotores e procuradores de Justiça. Mas várias outras seções foram agregadas com o
tempo, como entrevistas exclusivas, colunas, opiniões e
cartas, memórias institucionais, grupos de estudos, peças jurídicas, notas oficiais, comunicados, lembretes, informações culturais, turísticas e de saúde, informática,

1

Nº 2: Posse substitutos

Nº 3: Curso com a USP

Nº 4: Ações em Brasília

Nº 5: Caso de ‘racha’

APMP Revista

Foto: Site sxc.hu
Washington Barra, homenageado na edição nº 59, idealizou e criou a APMP Revista, que foi modernizada na gestão de Felipe Locke Cavalcanti
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Orgão da
Associação Paulista
do Ministério Público

Ministro Celso Mello
assume a presidência do STF
Maio de 1997

1

Nº 6: Mello assume STF
Revista

Ano I  Nº 7  Junho de 1997

Orgão da
Associação Paulista
do Ministério Público

Meio ambiente: questão cada
vez mais presente na área jurídica

"O Congresso Nacional foi literalmente sitiado naqueles meses. A democracia paria
seu fruto e fazia sua festa. Querendo ou não, os constituintes foram influenciados pela
catarse daqueles dias. Por tudo isso, o extenso texto da Constituição de 1998 é um
mosaico, no qual se refletem as plúrimas tendências que influiram em sua elaboração"
(Walter Paulo Sabella, ex-presidente da APMP e Secretário Geral da CONAMP durante a Assembléia Nacional Constituinte, escreve sobre o
MP e as Novas Dimensões do Conceito de Cidadania)
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Nº 7: Meio ambiente

APMP e APAMAGIS
estão unidas

Nº 8: APMP/ Apamagis
Re
vista
Revista
Ano I ■ Nº 9 ■ Agosto de 1997

Orgão da
Associação Paulista
do Ministério Público

Protocolado
Geral:

novo
instrumento
da área ambiental
Os 30 anos
dos Grupos de Estudo

negócios e oportunidades, panorama associativo nacional, entre outras. E com a criação de uma Assessoria de Imprensa permanente, em 2013, a APMP Revista investiu no
conteúdo jornalístico, com a produção de reportagens inéditas e de um resumo do conteúdo factual noticiado diariamente no site
da Associação, suas atividades institucionais
e sociais, campanhas e iniciativas. Novas seções, como “Estudos APMP” e “O Assunto
do Momento”, ampliam o espaço para a divulgação do trabalho intelectual e opinativo.
“Procuramos dinamizar o acesso à informação para os nossos associados”, afirma
o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti. “Consolidamos o setor de Assessoria
de Imprensa e reestruturamos seus serviços
de apoio (os setores de Audiovisual, Informática e Publicações). Com isso, mudamos
completamente nosso site, criamos o boletim informativo mensal APMP em Ação e o
canal web TV APMP [leia texto nas páginas
58 e 59] e retomamos a publicação da APMP
Revista, totalmente reformulada. A principal
novidade da revista é a presença de reportagens, com temas atuais e de interesse da
sociedade e dos membros do Ministério Público. As mudanças, porém, não impediram
que a revista fossem retomada com o nome
e a numeração originais, pois outro compromisso da diretoria é o de preservar a história, a memória e o extenso arquivo do material informativo de nossa entidade de classe.
É um importante veículo de divulgação, de
conhecimento e de estímulo ao bom debate entre os associados e todos os membros
do Ministério Público”, acrescenta.
Foi assim que, a partir de 2014, com
sua reformulação, a revista trouxe aos lei-

‘Procuramos dinamizar o acesso à informação para os nossos as

tores temas relevantes e contemporâneos
em reportagens sobre a aposentadoria e a
mudança em suas regras no Ministério Público, a descriminalização de determinados
tipos de drogas, as memórias de promotores e procuradores de Justiça sobre a perseguição nos tempos da ditadura militar, o
combate à violência doméstica, o trabalho
da Instituição no setor da infância e juventude e, na presente edição, o mecanismo das
audiências de custódia. Publicamos, também, estudos institucionais sobre o poder
de voto na política interna do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e sobre
as origens do crime organizado internacional, além de debates sobre as implicações
do confronto nas redes sociais, a adoção de
políticas de gestão associativa como o ISO

Nº 9: Área ambiental
Revista

Revista

Ano I ■ Nº 10 ■ Setembro de 1997
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Ano I - Nº 11 - Outubro de 1997

Orgão da
Associação Paulista
do Ministério Público

Ano II Nº 14 Janeiro de 1998

Órgão da
Associação Paulista do
Ministério Público

Órgão da
Associação Paulista do
Ministério Público

Conselhos têm novos Presidentes

Os vencedores

José Ricardo Peirão

do Melhor Arrazoado Forense
- Versão 96 -

Rodrigues - Presidente
do Conselho Nacional dos
Corregedores-Gerais do
Ministério Público

Hamilton Carvalhido

Deputado Dráusio Barreto
quer procurador
mais votado na PGJ

Nº 10: Dráusio Barreto
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- Presidente do Conselho
Nacional dos ProcuradoresGerais de Justiça

O desafio
do Ministério Público
Luiz Cesar Gama Pellegrini

Janeiro de 1998

Novembro de 1997

N°11: Premiação APMP

Nº 12: Inf. e Juventude

1

1

Nº13: Augusto Viveiros

Nº 14: Novos eleitos
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ssociados’, afirma o promotor de Justiça Thales Cezar de Oliveira

9001 e a importância de espaços de confraternização como o restaurante da APMP. As
seções “Giro APMP” e “Social” fazem um resumo das atividades mais relevantes da diretoria da Associação e do MPSP.
“A APMP Revista está bem moderna.
Permanece com a ideia inicial, mas está repaginada, moderna. Atende não só as necessidades visuais de hoje, que mudaram muito, mas também os temas que estão sendo
tratados. Teve uma repaginada que faz com
que ganhe, talvez, um fôlego eterno”, elogia
o promotor de Justiça Thales Cezar de Oliveira, que era um dos diretores da APMP na
época em que a revista foi criada, durante a
segunda das cinco gestões do ex-presidente
Washington Epaminondas Medeiros Barra,
recém-falecido. “A ideia de criar uma revis-

ta surgiu pela necessidade de uma comunicação maior com a classe. Nós precisávamos de um veículo para mostrar as atividades da APMP e os eventos que promovia, e
também um canal para divulgar artigos jurídicos que os promotores escreviam. Havia uma série de publicações relacionadas a
temas muitas vezes contrários aos interesses do Ministério Público. E nós não tínhamos uma publicação para colocar algumas
teses com a versão dos promotores e procuradores. E aí surgiu a ideia de fazer uma
revista”, relembra Thales Cezar de Oliveira.
ENTREVISTAS EXCLUSIVAS – No relançamento da revista, em 2014, foi recuperada também a seção de entrevistas, que
agora se chama “Páginas Amarelas”. A partir da edição nº 57, o espaço já deu destaque para o promotor de Justiça Silvio Antonio Marques, que se destaca na atuação
contra a improbidade administrativa; a presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Norma
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, primeira
mulher a ocupar o cargo; o presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP), José Renato Nalini, que buscou, em
suas palavras, “pacificar o relacionamento
entre Magistratura e Ministério Público”; e,
na presente edição, o secretário de Estado
da Segurança Pública, Alexandre de Moraes [leia na página 19]. Mas essa seção surgiu logo na primeira fase da APMP Revista. “Uma das ideias que nós tínhamos na
época era ter algumas entrevistas. Foi algo
extremamente inovador”, rememora Thales Cezar de Oliveira, que por muitas vezes
teve que colocar “a mão na massa” pessoalmente para concretizar o projeto.

Nº 23: Nova diretoria

Nº 22: H. Magalhães

Outubro/Novembro de 1998

1

Nº 21: Juarez Mustafá

Julho de 1998

1

Nº 20: Dia 4 de julho
Revista

Revista

Revista

Ano II

Nº 17

Abril de 1998

Ano II Nº 16 Março de 1998

Ano II Nº 15 Fevereiro de 1998

Órgão da
Associação Paulista do
Ministério Público

Órgão da
Associação Paulista do
Ministério Público

Órgão da
Associação Paulista do
Ministério Público

Concurso seleciona
bandeira da APMP
PERFIL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vencedora do concurso
Gisela Ferrer

Fevereiro de 1998

1

Nº 15: Bandeira APMP
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Marrey é eleito
Procurador-Geral

Nº 16: Luiz A. Marrey

Abril de 1998

1

Nº 17: Perfil da polícia

Nº 18: Ação acidentária

Nº 19: MP em Brasília
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“É óbvio que, no começo, nós patinamos muito. Nós não tínhamos um jornalista contratado, que
estivesse à disposição da APMP em tempo integral.
Então, praticamente tudo era feito por nós [da diretoria]. Surgiam alguns nomes e nós íamos atrás, íamos
fazer perguntas, entrevistas. Teve um entrevistado,
não me lembro agora qual foi, que falou pra mim: ‘Eu
estou acostumado a ser entrevistado por jornalista.
Ser entrevistado por promotor parece interrogatório’ [risos]”, brinca o promotor de Justiça. “Ninguém
tinha experiência nessa área. Nós tínhamos uma boa
vontade e o interesse, mas minha atuação era de promotor de Júri ou da Infância, e de repente aparece
a proposta de fazer uma revista. Então, as primeiras
edições foram realmente complicadas, mas daí, com
o tempo, fomos acertando, a questão da formatação,
a aprender a ocupar melhor a revista, dividir o espaço, e até o que publicar ou não”, acrescenta Thales
Cezar de Oliveira, que fez, ele mesmo, boa parte das
entrevistas publicadas pela APMP Revista.
Entre elas, a primeira realizada, com o hoje
procurador de Justiça aposentado João Benedito de
Azevedo Marques, que naquela época era secretário do Estado de Administração Penitenciária. Ou então com Eduardo Araújo da Silva, que foi o promotor de Justiça designado para acompanhar o crime
de latrocínio da Choperia Bodega, de grande repercussão; com Eloisa de Souza Arruda, hoje procuradora de Justiça e naquela ocasião a promotora responsável pelo trabalho no caso que resultou na primeira condenação de um participante em “racha”
de automóvel; o promotor aposentado e advogado
Júlio Fabbrini Mirabete, que falou sobre as modificações no Código Penal; o promotor aposentado Júlio
César Ribas, fundador dos Grupos de Estudos e seu
primeiro coordenador; o jusconsumerista português
Mário Frota, que na época celebrou convênio científico-cultural com a APMP; e o desembargados e
(então) presidente da Associação Paulista de Magis-

Boletim mensal
Além da APMP Revista, a entidade de classe
lançou, em maio de 2013, um boletim informativo
mensal, para imprimir um resumo das notícias publicadas diariamente no site da entidade de classe e enviada aos associados por email. Em novembro deste
ano, o periódico APMP em Ação chegou o número 30,
além de duas edições extraordinárias lançadas neste
segundo semestre. Trata-se de um resumo das mais
de 1.400 notícias produzidas e divulgadas pela Assessoria de Imprensa num prazo de dois anos e meio.
Nesse período, o suporte do boletim informativo mensal impulsionou campanhas fundamentais
para a classe, como o combate à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Federal 37, que pretendia restringir o poder de investigação dos promotores e procuradores de Justiça – e que, depois de intensa mobilização do Ministério Público com a população e com
os parlamentares, terminou sendo rejeitada no Congresso. A APMP também alavancou, em seu informativo mensal, campanha semelhante contra a PEC 01,
dessa vez em âmbito estadual, que pretendia concentrar o poder de investigação totalmente nas mãos do
procurador-geral de Justiça (PGJ).
trados (Apamagis), Antônio Carlos Viana Santos, sobre
parcerias feitas com a APMP.
Também foram publicadas entrevistas, na APMP
Revista, com os (então) promotores do meio ambiente
Daniel Roberto Fink, Hamilton Alonso Júnior, Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, Marcelo Duwalibi e Tiago Zarif, sobre suas atuações; com o (então) deputado
Ano III - nº 26
abr - mai/99

Ano III - nº 28
ago-set/99

Ano III - nº 27
jun - jul/99
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Revista
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A divulgação jornalística dessa campanha conseguiu colher mais de 100 mil assinaturas contra essa
proposta, que foram entregues na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde a PEC 01
tramitava (e não chegou a ser votada nem retomada). Em todos esses momentos, a Assessoria de Imprensa inseriu diversas notícias na grande mídia e
intermediou entrevistas sobre o assunto com diversos diretores da APMP.
A partir de outubro de 2013, o alcance dos temas de interesse da classe e da Associação na imprensa foi ampliado com a criação do canal web TV
APMP no portal da entidade, que, em dois anos já
tem mais de 300 vídeos editados e publicados. E o
volume de informações e as notícias de interesse
dos promotores e procuradores de Justiça ganharam novo patamar quando a APMP passou a fazer a
inédita cobertura jornalística de todas as reuniões
dos órgãos da administração superior do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP).
Mais de 120 reuniões do Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP), Órgão Especial do Colégio de Procuradores e do Conselho de Estudos e Poestadual Dráusio Barreto, que defendia nomeação do
procurador-geral de Justiça mais votado, uma das bandeiras históricas da APMP; com o professor Jean CalaisAuloy da Faculdade de Direito da Universidade de Montpellier (França), sobre direitos do consumidor; com o
(então) deputado federal José Genoíno, sobre a reforma estrutural do Estado; com o (então) procurador do
Ano III - nº 29
out-nov/99

Revista

Foto: Reprodução

APMP em Ação chega ao nº 30

Marcio Christino, 1º vice-presidente da APMP, e o informativo

líticas Institucionais (Conepi), além da cobertura de
eventos do MPSP e das eleições internas. A APMP já
se colocou à disposição e aguarda resposta, ainda,
para viabilizar a transmissão online, ao vivo, de todas as reuniões do CSMP.
Município de São Paulo, José Eduardo Martins Cardozo,
que detalhou trabalho feito na Câmara Municipal; com
o (então) deputado estadual Walter Feldman, alçado
temporariamente ao cargo de vice-governador do Estado, em decorrência da morte do governador Mário
Covas; com Rodrigo César Rebello Pinho, então procurador-geral de Justiça de São Paulo e eleito presiden-

Ano III - nº 30
dez- jan/2000

Ano IV - nº 33
jun- jul/2000
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Revista
apmprevista@apmp.com.br

NOVOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

Nº 29: MP/novo milênio
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APROXIMAM-SE AS ELEIÇÕES QUE DEFINIRÃO A LISTA TRÍPLICE
PARA A ESCOLHA DO NOVO PROCURADOR GERAL

Nº 30: Eleição para PGJ

ISSN 1518-3246

No memorável Congresso de Curitiba, 1800 Promotores de Justiça
de todo o Brasil indicam o futuro perfil da Instituição

33

QUEM VENCERÁ?
O MP DO NOVO MILÊNIO

Nº 31: J. Brito Filomeno

Nº 32: Congresso do MP

APMP apóia campanha contra a violência

Nº 33: Procuradores MP
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I CONGRESSO MUNDIAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO




Nº 34: Evento/S.Paulo

Nº 35: Posse J.Cosenzo

Nº 36: Lei da Ameaça

te do Conselho Nacional dos Procuradores
Gerais de Justiça (CNPG).
PRIMEIROS PASSOS - Thales Cezar
de Oliveira detalha como o ex-presidente
Washington Barra idealizou e criou a revista: “Ele conversou comigo e com o Eduardo
Del Campo [promotor de Justiça e, na época,
1º secretário da APMP] e nós três começamos a buscar formatos, alternativas. Fomos
atrás de editoras, custo, enfim, começamos
a dar uma formatação para essa revista. Pegamos nossos funcionários e os capacitamos para que aprendessem a fazer a editoração gráfica da revista. Mas era muito difícil ter esse formato que nós queríamos dar,
de uma revista com visual profissional. Era
difícil partir de uma ideia central e chegar ao
resultado final”. A partir de sugestões do presidente Washington Barra e dos outros diretores, o Departamento de Publicações, que
também tinha como diretor o promotor de
Justiça Ricardo Barbosa Alves, definia a pauta e comandava todo o processo de produção da revista, desde o conteúdo até a parte gráfica. “Não tínhamos um jornalista que
nos auxiliasse 24 horas, como hoje”, diz Thales Cezar de Oliveira.
“Foi um momento de aprendizagem.
O Rodrigo [Vicente], que continua na Associação ainda hoje, foi uma pessoa fantástica, que aprendeu muito com a revista. Nós
aprendemos muito com ele e com os outros
funcionários que passaram pelo setor. Passamos a mexer com uma linguagem que nós não
estávamos acostumados, com ‘olho de página’, esses termos jornalísticos. As primeiras
edições foram muito engrandecedoras para
todos nós”, ressalta o promotor e ex-diretora
do Departamento de Publicações. Os elogios

Em 26 de novembro de 1938, foi fundada
a APMP. Com seu propósito de recuperar e
preservar a memória da entidade, a revista
publicou essa foto, de 17/06/1939, de uma
reunião da primeira diretoria eleita da APMP,
composta por Nilton Silva, Romeu Petrocchi,
Paula Santos, Mario Moura e Albuquerque
(em pé) e Cesar Salgado, Costa Manso, Renato Paes de Barros, Pinto Nazario (sentados)

ao funcionário citado são justificados: Rodrigo Vicente de Oliveira é, hoje, o encarregado do Departamento de Publicações, setor
para o qual foi promovido em 1991, um ano
após entrar na APMP. E ele faz questão de
dividir os elogios recebidos: “Quando a diretoria pediu para que fosse feita a revista,
a Marinilce Araújo Sória era a encarregada
do Departamento. Ela trabalhou por muitos
anos no setor e eu aprendi muito com ela,
foi a professora de todos”.
“Nós levamos um susto, pois até então só fazíamos o informativo ‘MP Paulista’,
com uma quantidade de páginas reduzida,
em branco e preto, bem simples. Era feito o
past up, era toda uma montagem manual. Tinha que fazer fotolito, passar fio com caneta para marcar foto. Não é como hoje, que
conseguimos fazer uma impressão comple-
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do Ministério Público
do Estado de São Paulo.
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ta, com todos e tudo”,
prossegue Rodrigo Vicente. “Para partir para
uma revista, com mais
páginas e com quatro cores, foi muito mais complicado. Nós éramos em
apenas quatro funcionários, contando com Marinilce. Nós não tínhamos
nenhum parâmetro. Não
sabíamos o tanto de texto que cabia por página,
por exemplo. Tivemos
que fazer um estudo e
apresentar um projeto
para a diretoria”. Foi então que, como lembrou ‘Para partir para uma revista, foi muito complicado’, diz Rodrigo Vicente
Thales Cezar de Oliveira, a APMP decidiu investir na capacitação voltar, perdíamos dias nesse processo”. No
profissional dos funcionários. “Investimos entanto, apesar das dificuldades, o resultanos funcionários, que aprenderam técnicas do compensou. O ex-diretor Thales Cezar de
novas. Abriu campo profissional para funcio- Oliveira garante que o retorno foi imediato:
nários, vários saíram da Associação, depois, “A revista começou como algo caseiro mas,
para trabalhar nessa área de editoração”, co- com pouquíssimo tempo, ganhou reconhecimento nacional. Ela passou a ter uma tiramenta o promotor.
“Na época nós trabalhávamos com o gem muito grande e, num determinado mopage maker, o antecessor do o in design, que mento, ganhou um corpo muito importante
usamos hoje. A Associação ofereceu todo o no aspecto dos artigos jurídicos”.
INTERRUPÇÃO E RETOMADA – Após
suporte, foi contratado um rapaz para vir dar
um curso de page maker para a gente”, con- as duas primeiras gestões do presidente Wafirma Rodrigo Vicente. Ele resume a dificul- shington Barra, encerradas em 1998, a publidade que era produzir uma revista no fim da cação da revista foi mantida no mandato do
década de 1990: Não tínhamos fotos digitais, presidente José Juarez Staut Mustafá (1998era preciso escaneá-las. O programa de tra- 2000). Texto presente na edição nº 25, de
tamento de fotos era bem precário, muitas março de 1998, dizia: “A Revista APMP, nesvezes tínhamos que mandar fazer esse servi- ta nova fase, pretende mostrar o trabalho ço fora. Às vezes o tratamento não ficava de muitas vezes anônimo - que os promotores
acordo com aquilo que queríamos, tinha que e procuradores de Justiça vêm realizando
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Nº 56: Márcio E. Rosa
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na comunidade em que atuam para que
as pessoas exerçam com plenitude a sua
cidadania. Este tipo de reportagem busca
dar um cunho jornalístico à publicação. As
notícias de interesse da classe também ganham um espaço maior. Os temas jurídicos
(...) sempre mereceram o elogio dos leitores”. Assinavam o texto o presidente José
Juarez Staut Mustafá e os outros integrante
do Conselho Editorial criado naquela época
para definir a pauta e comandar a produção
da APMP Revista: Sérgio de Araújo Prado
Júnior, Thales Cezar de Oliveira, Maurício
Augusto Gomes, Luiz Fernando Vaggione
e Paulo Marcos Reali Nunes.
Porém, as novidades e a boa recepção da classe não seriam suficientes para
evitar que, num determinado período, a publicação da APMP Revista fosse interrompida. Mesmo com a publicação prosseguindo durante toda a primeira gestão do presidente José Carlos Cosenzo (2000-2002),
a revista deixou de ser publicada ao completar exatas 40 edições. Mais tarde, já na
gestão do presidente João Antônio Bastos
Garreta Prats, um outro veículo foi criado,
a revista APMP em Reflexão, que era produzida e editada por uma empresa terceirizada, e que teve 15 números publicados
entre 2004 e 2006. Foi então que Washington Barra voltou a se eleger presidente da
APMP e, entre suas primeiras medidas, fez
questão de retomar a publicação da revista.
“A Associação Paulista do Ministério Público volta a editar a APMP Revista, veículo
difusor dos trabalhos jurídicos e literários
dos membros e amigos da Instituição. Assim como foi no passado, com exceção da
impressão, todos os trabalhos de diagramação e produção serão realizados na própria
APMP, por seus Diretores e funcionários”,
informava Washington Barra, no editorial
da edição nº 41, de fevereiro de 2007.
“Voltei à diretoria nessa época e retomamos a revista. Nós achávamos que ainda
era um bom produto, não haveria sentindo
em interrompê-la”, lembra Thales Cezar de
Oliveira. “O nosso grande problema quando retomamos a publicação, e aí quem trabalha no mercado e de mídia sabe, foi: qual

João Benedito de Azevedo Marques, primeiro entrevistado pela
ao seu lado, o atual 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittenco

seria a segurança de que ela, num determinado momento, não voltaria a ser descontinuada, de que uma coisa política não geraria
nova interrupção? Gerou desconfiança. Por
isso, o que eu acho mais interessante é que
as pessoas vejam a revista não como um produto de ‘A’, de ‘B’ ou de ‘C’, mas que vejam
como sendo da APMP. Amanhã ou depois,
se não for esse grupo que estiver no poder,
se for outro, que a ideia da revista permaneça. Isso é que é importante: a despersonificação. Sim, devemos lembrar que foi o Washington Barra o idealizador e criador e que
agora o Felipe Locke Cavalcanti reformulou
a publicação. Mas queremos que os próxiAPMP Revista
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mos presidentes vejam a revista como algo que perten- pauta e aprovações do conteúdo final são feitas direça efetivamente à APMP. Devemos preservar esse patri- tamente do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalmônio dos associados”, defende o promotor de Justiça. canti, e o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino,
A retomada da APMP Revista, da publicação dos que, desde o início da primeira gestão da atual diretotextos e artigos jurídicos dos associados e da produção ria, em 2013, procuraram investir no setor de comunieditorial feita totalmente pelos próprios funcionários da cação. Além de criar a Assessoria de Imprensa, de conentidade de classe conquistou reconhecimento. “A dire- tratar jornalistas profissionais, de reformular a revista
toria da Associação acreditou e investiu em nós. Eles po- e o site da Associação, de lançar novos veículos inforderiam ter contratado um profissional de fora mas op- mativos (como o boletim mensal APMP em Ação), o
taram por acreditar na equipe de funcionários, da qual boletim diário via email e o canal web TV APMP, a difaço parte até hoje. É gratificante e agradecemos essa retoria iniciou a cobertura inédida das reuniões de tooportunidade de mostrar que é possível fazer esse tra- dos os órgãos da administração superior e multiplicou
balho dentro da própria APMP”, pontua Rodrigo Vicente, a quantidade de material divulgado dos associados e
atual encarregado pelo Departamento de Publicações. das informações levadas à classe, por vários meios e
“A revista passou a ter mais estrutura, foi criado o De- com inédita agilidade. “Retomamos e reformulamos a
partamento de Audiovisual, que não havia na primeira APMP Revista para modernizar e intensificar contato
fase da publicação. A Associação já tinha uma jornalista, com associado. Ela é a cara da Associação, é o registro
Hilda Prado, que era a responsável pela revista, e depois histórico que vai deixar pra posteridade. Porque nós
ocuparam essa função Hélio Peres Paschoal Filho, Lucia- temos que resgatar nosso passado para garantir nosna Rezende, Eduardo Athayde e Naná Rodrigues. Eu fui so futuro”, sintetiza Marcio Sérgio Christino.
O promotor de Justiça Thales Cezar de Oliveira,
o primeiro diagramador, sendo substituído por Daniela
Uemura e, agora, pelo Marcelo Soares”, resume.
que participou da criação da revista, há 19 anos, concor‘REVISTA É A CARA DA APMP’ – A partir da re- da: “Hoje, um dos grandes problemas que nós temos,
formulação ocorrida em 2014, a Assessoria de Imprensa não só no Ministério Público ou na APMP, mas um pro- composta por Dora Estevam, Marcos Palhares e Paula blema brasileiro, mundial, enfim, é a falta de memória
Dutra - passou a produzir o conteúdo da revista, junto de algumas instituições. Muitas vezes a pessoa entra
com o Departamento de Publicações e com o apoio dos numa empresa, na APMP ou no MPSP e desconhece a
setores de Audiovisual e de Informática. “Mudou a rou- história da instituição”. E completa: “Vejo com alegria
pagem da revista e o principal: o dinamismo”, avalia Ro- esse alcance do nº 60. Preservar e valorizar esse meio
drigo Vicente, que destaca o investimento na qualidade de comunicação é uma iniciativa que vejo não só como
e no profissionalismo. “A revista, a meu ver, conseguiu revista, não só pelo veículo de comunicação que é, mas
se desenvolver melhor, ficou muito mais profissionaliza- até para preservar a figura do presidente Washington
da. Com o auxílio da Assessoria de Imprensa, que já sabe Barra, o homem que ele foi como presidente da Assoa quantidade de texto por página, as fotos que devem ciação, por muitos anos. A retomada dessa revista pela
entrar, fica mais fácil fazer o ‘esqueleto’ da revista. A de- atual diretoria é até uma retomada da própria história
finição de seções fixas ajuda bastante e facilita, agiliza a da APMP, o que é extremamente importante. A APMP
diagramação. E há um controle maior sobre o conteúdo, Revista é um produto que, bem estruturado e sintonio que reflete na qualidade final: se a matéria está muito zado com a realidade de hoje, certamente sempre vai
extensa, o jornalista já diminui, o que o Departamento de ter uma grande aceitação por parte dos associados”.
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‘Parte dos processos são contrarrazões de recursos de todo o Estado de São Paulo’, conta o procurador de Justiça Jorge Maluly

REPORTAGEM

Uma especialização mais
do que necessária
Procuradoria de Recursos Especiais e Extraordinários do
MPSP recebe, em média, 1.400 recursos por mês

D

Por paula dutra

epois de serem julgados em 1ª e 2ª instâncias, os processos que tramitam pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), ainda podem recorrer a recursos nos
tribunais superiores. Na Instituição, há um departamento especificamente criado para este fim e
ligado diretamente à administração superior: a
Procuradoria de Recursos Especiais e Extraordinários, que conta com doze membros. São procuradores de Justiça e promotores designados se
debruçam diariamente sobre os processos, que
lhes são enviados pelas procuradorias Criminal
e de Habeas Corpus, após passarem por triagem
dos procuradores de Justiça de origem. No total, um volume de cerca de 1.400 peças por mês
vão parar nas mesas desses colegas, nomeados
pelo procurador-geral de Justiça (PGJ) para esta
finalidade.
“Vale lembrar que parte destes processos
são contrarrazões de recursos de todo o Estado
de São Paulo. Somos nós que as fazemos também”, explica o procurador de Justiça criminal
Jorge Maluly, que hoje coordena a equipe interinamente, ocupando o lugar da procuradora Maria Aparecida Berti, afastada de suas atribuições
por estar conselheira do Conselho Superior do
Ministério Público. Além de Jorge Maluly, faziam
parte do grupo no início de dezembro de 2015
APMP Revista

os procuradores de Justiça Liliana Mercadante
Mortari, Luiz Antonio de Oliveira Nusdeo, Maria
Aparecida Pierangeli Borelli Tomaz, Luiz Fernando Vaggione e Pedro Henrique Dermecian, junto
com os promotores designados Fábio Ramazzini
Bechara, Alexandre Cebrian Araújo Reis, Haroldo César Bianchi, Victor Eduardo Rios Gonçalves,
Levy Emanuel Magno e Jairo José Gênova.
Jorge Maluly explica que este tipos de recurso não podem ser aplicados a todos os casos.
“Os Recursos Especiais são os que cuidam da interpretação da Lei, uma matéria infra-constitucional. São endereçados ao Superior Tribunal de
Justiça”. E complementa: “Já os extraordinários
são aqueles que tratam de questões constitucionais e são endereçados ao Supremo Tribunal Federal [STF]. Vale lembrar que, como diz o nome,
estes recursos são especiais e extraordinários e
só cabem quando há problemas nos processos,
especificamente relacionados a estas duas áreas”, esclarece.
Segundo Maluly, os próprios procuradores
podem impetrar recursos especiais e extraordinários, mas a maior parte deles os envia ao setor.
“São procedimentos carregados de muita especificidade. Muitas vezes a nossa especialização se
faz necessária. Nosso setor conta hoje com cerca
de 400 teses, que usamos obrigatoriamente para
sustentar o recurso perante os tribunais superiores”, diz. Essas teses, de acordo com Maluly, fo-
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ram criadas a partir de um primeiro recurso so- Mas tem de ser assim senão não teriam condibre determinado tema, que passam a ser utiliza- ções. Não se trata de uma apelação. São recurdas por todos para criar uniformidade. “As teses sos, que o como o nome diz, especiais e extraornascem de recursos formulados no setor. O colega dinários”, conta.
o apresenta em uma reunião mensal e os demais
QUASE 100% DE ADMISSIBILIDADE - Mas
analisam e verificam se ela é sustentável ou não. o trabalho da equipe vai muito bem. O índice de
Se não houver concordância, não se pode mais admissibilidade no Tribunal de Justiça do Estado
utiliza-la. Se for aprovada, torna-se obrigatória”. de São Paulo (TJSP) para os recursos apresentaHoje, todas as teses estão disponíveis para dos é de cerca de 99%. “Antes de serem enviados
consulta pública no espaço reservado ao setor aos tribunais superiores, eles são analisados pelo
no Portal do Ministério Público. E, de tempos em presidente do TJSP, da área criminal, para ver se
tempos, um caderno com todo este conteúdo é são formalmente admissíveis. Nossa taxa é essa,
editado e distribuído entre os colegas da insti- de 99%. Quando chegam aos tribunais superiotuição. “Muitas destas teses acabam canceladas, res, são novamente analisados. Neste momento
porque as Leis são alteradas. Mas antes de entrar- essa taxa cai um pouco, para algo em torno de
mos com o recurso, nós estudamos e avaliamos se 80%”, comenta o procurador de Justiça.
vale a pena. Muitas vezes o prazo prescricional é
A Procuradoria de Recursos Especiais e Exmuito curto e o
traordinários foi
tempo que hoje
criada informalos tribunais sumente na déca‘Muitas vezes o prazo prescricional é muito curto e
periores demoda de 1970, com
o
tempo
que
hoje
os
tribunais
superiores
d

emoram
ram para julgar
a vinda do enpara julgar um recurso desse nível é de em média
um recurso destão promotor
se nível é de em
de Justiça Daquatro anos, a não ser que seja uma matéria
média quatro
másio de Jesus
p

acificada,
quando
o
prazo
cai
paa
dois
anos’,
anos”, explica.
para a capital
explica o promotor de Justiça Jorge Maluly
“Isso a não ser
paulista.
que seja uma
Já em sua
matéria pacifichegada o atucada, quando o prazo cai para dois anos, em mé- al professor foi designado a desenvolver teses e
dia. Mas, em muitos casos, o prazo para julga- cuidar dos recursos especiais, o que ele fazia somento é maior do que o de prescrição do crime. zinho, sem um setor formalizado. A formalização
Quando é assim, preferimos ficar com a conde- só aconteceu em 1994, com o Ato 31/94, mas era
nação de um crime menor do que apelar para muito menor. A partir de então, todos os inteuma majoração e ficarmos sem nada”, justifica.
grantes, procuradores ou promotores designaA morosidade é explicada pelo excesso de dos, são nomeados pelo PGJ para esta finalidaprocessos. Jorge Maluly observa que há apenas de. A coordenadoria do grupo também é definidez ministros do STF para julgar recursos de todo da pela Procuradoria-Geral de Justiça
o país. “E por este motivo eles criaram filtros
“Quando cheguei aqui (e sou o mais antipara dificultar ainda mais os recursos. Esse é um go), há cerca de dez anos, nós éramos apenas cinproblema que a gente enfrenta porque você não co colegas e recebíamos cerca de 60 processos
pode recorrer de qualquer caso, porque muitas por mês cada um. Hoje recebemos cerca de 150
vezes ele sequer vai ser admitido. Os tribunais processos cada um por mês. Isso dá uma ideia de
superiores não vão nem olhar para eles. A res- como a demanda cresceu”, ressalta o promotor
posta será que esta matéria eles não analisam. de Justiça Joger Maluly.
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1º prédio do MP no interior
Deputado estadual Welson Gasparini relembra processo de
doação que articulou quando era prefeito de Ribeirão Preto

O

deputado estadual Welson Gasparini (PSDB)
visitou a APMP em 02/12, acompanhado pelo
promotor de Justiça aposentado Hilton Maurício de Araújo, pelo promotor de Justiça de Batatais
Hilton Maurício de Araújo Filho e pelo assessor parlamentar Fábio Tadao Tanimoto. Eles foram recepcionados na Sede Executiva pelo presidente Felipe Locke
Cavalcanti e por um dos diretores do Departamento
de Aposentados, Orestes Blasi Junior. Welson Gasparini é, atualmente, o vice-líder da bancada do PSDB na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
O parlamentar recordou a doação feita em 1990,
quando era prefeito de Ribeirão Preto, de um terreno
para a construção do primeiro prédio próprio do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) no interior, a partir de uma solicitação do então procuradorgeral de Justiça (PGJ) Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo.
Na época, Gasparini encaminhou Projeto de Lei Complementar (PLC) à Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
que ganhou de imediato Regime de Urgência e, logo em
seguida, foi aprovado como Lei que garantiu a doação.
O promotor aposentado Hilton Maurício de
Araújo, que acompanhou o deputado estadual na visita à diretoria da APMP, era, naquela época, o secre-

tário municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura de
Ribeirão Preto. Welson Gasparini mostrou fotos e recortes de jornais e cópias de diversos documentos relativos à doação do terreno para o MPSP, como a solicitação do PGJ, o PLC enviado à Câmara, a determinação do Regime de Urgência, a Lei aprovada, a escritura
lavara da e comunicações entre Araldo Ferraz Dal Pozzo e o então governador do Estado (e ex-presidente
da APMP), Luiz Antonio Fleury Filho, autorizando celebração de convênio com a Prefeitura de Ribeirão Preto para construção do prédio.
“Foi importantíssima essa ação administrativa”,
relembrou Welson Gasparini. “Porque Ribeirão Preto
passaria a ser sede da primeira unidade do Ministério
Público independente em todo o Estado de São Paulo. Geralmente, os promotores trabalhavam no próprio prédio do Fórum, mas já estavam sem condições
de trabalharem com independência, com autonomia.
E então eu recebi do doutor Araldo essa solicitação
e imediatamente fiz o Projeto de Lei, encaminhado à
Câmara pra doar o terreno necessário pra construção
do prédio. Já havia o recurso financeiro necessário. Foi
feita a Lei, a Câmara aprovou a doação do terreno e
imediatamente foi iniciada a construção”, completou.

Jornal da época mostra Gasparini (3º a partir da esquerda), o
então PGJ Araldo Dal Pozzo (6º) e Hilton Maurício de Araújo (8º)

Orestes Blasi Junior, Felipe Locke Cavalcanti, Welson Gasparini,
Hilton Maurício de Araújo, Hilton de Araújo Filho e Fábio Tanimoto

APMP Revista

67

O ASSUNTO DO MOMENTO

É hora de mudar
Espera maior para chegar à 2ª Instância é argumento favorável à elegibilidade de promotor à PGJ
Por: diretoria da apmp

No Ministério Público de
São Paulo, os 20 membros natos
do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores levaram, em média, somente 12 anos de carreira
para alcançarem a 2ª Instância.
E tinham, quando isso ocorreu,
uma idade média de apenas 37

‘Último concurso a
chegar à Procuradoria
é o de 1º/04/1991 - e só
dois colegas dessa turma
tornaram-se procuradores’
anos. O mais novo nesse grupo,
aliás, tornou-se procurador de
Justiça com oito anos de carreira. Aos 31 anos de idade.
Mas, nos últimos anos,
isso mudou, seja por reformas
constitucionais sucessivas, aumentando a idade mínima para a
aposentadoria, seja pelo desestímulo à aposentação por força
da desequiparação que sofrem
os colegas inativos.
68

Hoje, a fila continua andando, só que muito mais devagar. O último concurso a
chegar à Procuradoria é o de
1º/04/1991 - e só dois colegas
dessa turma tornaram-se procuradores de Justiça, ambos já
aos 46 anos de idade. Um tinha
percorrido longos 23 anos de
carreira. O outro, 22.
Mas essa espera só vai
aumentar. Porque o concurso
que em 2016 completará esses mesmos 22 anos de carreira é o 76º. O colega mais antigo desse concurso é apenas o
205º na lista de antiguidade final. Mantidas as regras atuais
e ainda que considerada a média histórica de 30º da lista de
entrância final para promoção
à Procuradoria, a perspectiva
é de que isso ocorra em aproximadamente 14 anos.
Como chegamos a esse
cálculo? Consideramos o número de aposentadorias e exonerações ocorridas nos últimos três anos em 2º grau (entre 2013 e 2015). No período,
29 procuradores de Justiça se
aposentaram e nove foram exonerados para o Quinto Constitucional. O que dá uma média
APMP Revista
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de 12,6 cargos abertos nos últimos três anos na 2ªInstância
(não considerados falecimentos). Portanto, o 205º da lis-

ta de antiguidade levaria, nas
condições de hoje, o já citado
prazo aproximado de 14 anos
para chegar à 2ª Instância. Mais:

Elegibilidade de promotor à PGJ é
bandeira histórica da classe e da APMP
A elegibilidade de promotor ao cargo de procuradorgeral de Justiça é uma bandeira histórica da classe e da Associação Paulista do Ministério
Público. Depois da aprovação
de uma tese nesse sentido, em
agosto de 2005, no III Congresso da instituição, houve uma intensa mobilização da classe em
torno do assunto nos anos seguintes. Esse movimento teve
grande impulso e divulgação
no Blog do Promotor, mantido
pelo hoje procurador de Justiça Saad Mazloum, ex-diretor do
Departamento de Prerrogativas
da atual gestão da APMP.
A mobilização ganhou corpo em outubro de 2007, quando
cerca de 70 membros do MPSP
reuniram-se no Fórum da Barra
Funda e aprovaram uma Carta
na qual pediam que os candidatos à eleição de PGJ que se realizaria em 2008 assumissem tal
compromisso e encaminhassem,
logo no início do mandato, “independentemente de consulta ou
encaminhamento ao Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores”, um Projeto de Lei à
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Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp) para modificação da Lei Orgânica do Ministério Público (Lomp).
Tal documento foi publicado no Blog do Promotor, que, na
época, também fez uma enquete
informal para saber a opinião da
classe sobre a elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ, com resultado favorável. A mobilização dos
promotores repercutiu no jornal O
Estado de S.Paulo, fazendo com
que os três candidatos à PGJ daquela época, Fernando Grella Vieira, José Oswaldo Molineiro e Paulo Afonso Garrido de Paula, emitissem cartas assumindo o compromisso, também publicadas no
Blog do Promotor.
Para reforçar a iniciativa,
no início de novembro de 2007, a
APMP, amparada na representação
de um associado e no “anseio geral da classe”, entrou com a Adin
contra o artigo 10 da Lei 734/93,
que, infelizmente, seria julgada
improcedente. Mas a mobilização surtiu efeito: os três candidatos à PGJ na eleição de 2008, Fernando Grella Vieira, José Oswaldo
Molineiro e Paulo Afonso Garrido

de Paula, emitiram cartas assumindo o compromisso, também
publicadas no Blog do Promotor.
Fernando Grella Vieira venceu a eleição para PGJ eelaborou Anteprojeto de Lei Complementar para permitir a elegibilidade dos promotores no início
de 2009, cerca de um ano após
sua nomeação e posse (e não
“nos primeiros dias de mandato”, como o dizia o texto de sua
carta emitida durante a campanha, assumindo o compromisso).
Outro detalhe: o documento foi
enviado ao Órgão Especial, e não
diretamente “ao Poder Legislativo”, como prometido.
Em março de 2009, vários
colegas voltaram a se reunir na
Barra Funda, em ato pela aprovação do Anteprojeto que contou com participação de representantes da APMP e da Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp).
Porém, no mês seguinte, o Anteprojeto foi rejeitado pelo Órgão
Especial e Fernando Grella afirmou que não mais remeteria o
anteprojeto para a Assembleia
Legislativa do Estado.
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a fórmula ainda desconsidera
Lei Complementar 152/2015, a
chamada “Lei da Bengalinha”,
que aumentou de 70 para 75
anos o prazo da aposentadoria
compulsória.
Em consequência, tal
colega, se não aposentador
antes, somente chegará ao
2º grau com aproximados 35
anos de carreira e 59 anos de
idade. Muito diferente, pois,
da média de 12 anos de carreira e 37 anos de idade de
promoção à 2ª Instância dos
atuais membros natos do Órgão Especial.

Essa dificuldade cada vez
maior para chegar à 2ª Instância
é uma constatação até mesmo
de quem já não integra nossa
Instituição. O ex-promotor de
Justiça Alexandre de Moraes,
atual secretário do Estado da
Segurança Pública, observa, na
entrevista que publicamos na
página 19 da presente edição,
que a demora é mais um argumento favorável à elegibilidade
de promotor ao cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ).
“É uma questão importantíssima, principalmente à
medida em que a carreira, como

APMP, CSMP e Conepi defendem
Ainda em 2007, na gestão do presidente Washington
Epaminondas Medeiros Barra,
a APMP saiu em defesa da elegibilidade de promotor ao cargo de procurador-geral de Justiça. A entidade entrou com Ação
Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) contra o artigo 10 da Lei
Complementar 734/93, que estabelece regras para eleição do
PGJ. Mas, infelizmente, foi julgada improcedente.
Logo em seguida, em reunião do Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP) de
26/02/2008, foi julgado recurso interposto pelo promotor de
Justiça Alberto Camiña Moreira
contra o indeferimento de seu
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requerimento de inscrição como
candidato nas eleições para formação da lista tríplice para escolha do PGJ que seria realizada naquele ano. A decisão pelo desprovimento do recurso foi por 9 votos a 1, com divergência somente do conselheiro João Francisco
Moreira Viegas.
Mais tarde, no início de 2014,
já na atual gestão da APMP, uma
das diretoras do Departamento de
Previdência entidade de classe, Deborah Pierri, defendeu o direito de
promotor se candidatar ao cargo
de PGJ em trabalho de sua autoria
enviado ao Órgão Especial e posteriormente ao Conselho Superior. No
entanto, em votação preliminar em
19/03/2014, o CSMP decidiu pelo

“não conhecimento” do trabalho,
com votos divergentes dos conselheiros José Oswaldo Molineiro,
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e
Pedro de Jesus Juliotti.
Em 22/10/2014, Fernando
Henrique de Moraes Araújo, membro do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi), lembrou, em mensagem enviada ao
PGJ, Márcio Fernando Elias Rosa,
ao secretário daquele Conselho,
Rafael Abujamra (membro da diretoria da APMP), e aos demais integrantes daquele colegiado, a necessidade de análise do tema e o
compromisso de realização de plebiscito com a classe. O PGJ Márcio
Fernando Elias Rosa faria a consulta em junho e julho de 2015, com
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um todo, começa a ficar um
pouco mais devagar. Lá atrás,
se nós voltarmos, quando eu
era estagiário do Ministério
Público, o promotor, pra chegar até procurador, levava um
tempo menor, levava às vezes
15 anos, no máximo. Depois,
quando eu já ingressei, e na sequência, agora, isso acaba levando 20, 25, às vezes 30 anos.
Para se ter uma ideia, do meu
concurso, que é de 1991, nenhum membro ainda é procurador de Justiça. Nós vamos
completar 24 anos do Concurso e não há nenhum procura-

dor de Justiça”, comenta Alexandre de Moraes.
E prossegue: “Obviamente, assim como o procurador, o
promotor, com tempo de carreira, seria importante nessa
questão da elegibilidade. Colocar um promotor com tempo
de carreira, aquele que já tem
mais experiência, que já conhece a carreira, mas ele pode contribuir para administração superior, seja como procuradorgeral, seja com mais vagas no
Conselho Superior do Ministério
Público [CNMP], ele pode contribuir de forma importante”.

m a democratização da Instituição
resultado de 736 votos favoráveis
e 234 contrários.
Desde agosto de 2014, o assunto também tramita no Órgão
Especial, sem decisão. Por isso,
como o resultado da consulta não
teve efeito prático no Ministério
Público paulista, a APMP intensificou seu diálogo com parlamentares para levar o tema da democratização da Instituição ao Legislativo paulista. Em novembro de 2015,
depois de se reunir com dirigentes
da Associação, o deputado Carlos
Bezerra Junior (PSDB) fez emendas
ao Projeto de Lei Complementar
(PLC) 62, que versa sobre o CSMP,
sendo que uma delas prevê exatamente a elegibilidade de promotor à PGJ. O presidente da Alesp,
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deputado Fernando Capez, já declarou seu apoio à aprovação de
todas as emendas.
CONSELHO SUPERIOR – As
outras emendas feitas pelo deputado preveem a elegibilidade de
promotor de Justiça ao CSMP e a
votação direta, por toda a classe,
de todos os nove membros deste
colegiado. O tema já havia sido levado ao Conepi em julho de 2015
em um estudo que propunha um
processo mais democráticas na escolha dos membros do Conselho
Superior, de autoria de Fernando
Henrique de Moraes Araújo, Tomás Busnardo Ramadan, Luciano
Gomes de Queiroz Coutinho e Rafael Abujamra (os dois últimos integrantes da diretoria da APMP).

Um mês antes, em junho
de 2005, o mesmo assunto foi
abordado no Órgão Especial,
onde tramita um projeto que
propõe justamente a eleição direta dos nove membros do CSMP
pela classe, pela procuradora de
Justiça Natália Fernandes Aliende
da Mata. A vice-corregedora do
Ministério Público, Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner,
observou na ocasião que votou
favoravelmente ao projeto na
Comissão de Assuntos Institucionais e o procurador Antonio Carlos Fernandes Nery sugeriu uma
consulta à classe sobre o assunto. O PGJ Márcio Elias Rosa prometeu, então, manifestar-se em
breve sobre a questão.
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O ASSUNTO DO MOMENTO

Tema foi abordado em
campanhas para PGJ
A democratização do Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP), com medidas como a aprovação da elegibilidade de promotor ao cargo
de procurador-geral de Justiça
(PGJ), de ouvidor e às vagas do
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), bem como a
eleição direta dos 9 membros do
referido Conselho já foi a bandeira de uma campanha vitoriosa
para PGJ, comprovando a força e
a importância que esse assunto
tem entre os membros da Instituição. Tal fato ocorreu em 2012,
quando Felipe Locke Cavalcanti,
atual presidente da APMP, venceu as eleições para PGJ como
candidato de oposição.
Na época, seu material
de campanha frisava. “Propomos envio de projeto de lei à
Assembleia Legislativa, dispondo sobre a possibilidade de os
membros da 1ª instância concorrerem aos cargos de procurador-geral de Justiça e ouvidor,
bem como para a eleição direta dos nove conselheiros pela
classe”. O fato de Felipe Locke
Cavalcanti ter recebido mais votos na eleição para PGJ mas não
ter sido nomeado para o cargo
pelo governador remete a outra das medidas defendidas historicamente pela APMP: o fim
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da lista tríplice de candidatos
e a nomeação do mais votado.
Outra campanha para PGJ
que colocou a democratização do
MP em foco foi a de Marcio Sérgio Christino, atual 1º vice-presidente da APMP, no ano de 2010.
“Providência essencial e primeira é garantir ao promotor de Justiça os mesmos direitos assegurados aos procuradores de Justiça”, dizia seu material de campanha. Na edição nº 57 da APMP
Revista, de abril de 2014, Marcio
Sérgio Christino voltaria ao tema
com a publicação de um amplo
estudo de sua autoria intitulado
“Quanto vale o seu voto? – Política de controle, Ministério Público e democracia”.
O trabalho frisava: “Quando a PGJ esclarece que não proporá projeto de lei que não seja
de acordo com o Órgão Especial,
na prática ocorrerá o seguinte:
as propostas que forem convenientes para a administração superior - e que tenham sido discutidas por iniciativa ou influência desta - serão aprovadas, e as
que realmente interessam à 1ª
Instância, rejeitadas. Podendo o
PGJ, convenientemente, reportar seu arquivamento ao entendimento do Órgão Especial, e declarar que, em razão disto, nada
poderá fazer”.

A elegibilidade de promotor ao cargo de procurador-geral
de Justiça é uma bandeira histórica da classe. Neste ano, houve
uma consulta feita aos promotores e procuradores de Justiça
paulistas, que confirmou esse
desejo com votação amplamente
favorável. Mas o resultado não
teve impacto concreto na Instituição. Por isso, após reunião
com dirigentes da APMP, o deputado estadual Carlos Bezerra
Júnior incluiu essa possibilidade
de promotor concorrer ao cargo
de PGJ em uma de suas emendas a um projeto de interesse
do Ministério Público que tramita na Assembleia Legislativa
de São Paulo. Outras de suas
emendas preveem a elegibilidade de promotor ao Conselho Superior do Ministério Público e a eleição por toda a classe dos novem membros desse
colegiado (hoje, três são eleitos
pelo Órgão Especial).
Sem dúvida, a permanência de colegas experientes muito engrandece a carreira, mas
a fórmula matemática inexorável ao envelhecimento daqueles
que ainda não chegaram ao 2º
grau implica na necessidade de
democratização da Instituição,
abrindo-se aos membros de 1º
grau os cargos da administração superior. Não se justificando, igualmente, dispensar-se a
experiência desses últimos, que
também muito podem contribuir com o Ministério Público.
APMP Revista

ARTIGO

Independência funcional:
pressuposto da democracia
Daniele Volpato Sordi de Carvalho Campos, Luís Felipe Delamain Buratto, Robson Alves Ribeiro, Horival
Marques de Freitas Júnior, João Henrique Ferreira Pozzer, Adriano Vanderlei Mellega, Gustavo Henrique
de Andrade Cordeiro, Matheus Botelho Faim, José Floriano de Alckmin Lisbôa Filho, Thiago Batista Ariza,
Ismael de Oliveira Mota, André de Freitas Paolinetti Losasso, Luciane Antunes Magnotti, Paulo Guilherme
Carolis Lima, Rafael Queiroz Piola, Ronan Pedro Amorin, R
 icardo Beluci

A

Constituição Federal, em
seu artigo 127, § 1º, prevê
a independência funcional como um dos princípios institucionais do Ministério Público.
Para melhor definir o significado e a abrangência do citado princípio, primeiramente é
necessário mencionar que a independência funcional se refere tanto à instituição como um
todo (independência externa ou
orgânica), como a cada membro
individualmente (independência
interna). Em seu aspecto externo, significa que, no âmbito de
suas atribuições, o Ministério
Público atua sem interferência
de nenhum outro órgão ou Poder. Em seu caráter interno, a
independência funcional torna
os membros da instituição vinculados apenas à sua consciência
jurídica e guiados tão somente
pela Constituição Federal e pelas leis em geral, não havendo,
no desempenho de suas atividaAPMP Revista

des funcionais, hierarquia ou subordinação entre membros, órgãos ou instâncias internas da
instituição.
O tema parece óbvio, na
medida em que se trata de garantia constitucionalmente consagrada, mas tem sido debatido

De fato, pretendem alguns
fazer crer que a garantia da independência funcional é só do
Ministério Público enquanto instituição (independência externa)
e não de cada um de seus membros. Em outras palavras, a independência funcional só pro-

‘A independência funcional torna os membros
da instituição vinculados apenas à sua
consciência jurídica e guiados tão somente
pela Constituição Federal e pelas leis, não
havendo (...) hierarquia ou subordinação entre
membros, órgãos ou instâncias internas.’
no cenário jurídico por conta de
novos (e questionáveis) contornos que alguns pretendem conferir à abrangência do referido
princípio. E o ponto de divergência que tem sido levantado
é tão sensível que pode esvaziar
todo o sentido de tal garantia.

tegeria a atuação do Ministério
Público frente a órgãos ou poderes externos à instituição, mas
internamente seria possível cogitar que órgãos da Administração Superior interferissem nas
atividades-fim dos membros, determinando o modo de atuação

73

ARTIGO
a que Promotores e Procuradores
de Justiça permaneceriam subordinados e vinculados.
Tal posicionamento nega
existência à independência funcional interna e ata as mãos dos
membros da instituição, que não
poderiam se manifestar ao arrepio do que fosse determinado pela
Administração Superior, ou seja,
no caso concreto, sua convicção
jurídica pouco ou nada valeria. A
atuação individual de cada membro deixaria de ser pautada tão
somente pela Constituição Federal, pelas leis e pela própria cons-

resolva ditar os caminhos, as decisões que devem ser tomadas e
as pessoas que devem ou não ser
investigadas ou processadas. Imagine-se o quão esvaziada e irrelevante seria a atuação de um Promotor de Justiça que, conhecedor
da realidade e das carências da
comarca, tivesse que adotar solução desvirtuada dos interesses
daquela comunidade tão somente
porque a Administração Superior
da instituição assim o determina
de modo generalizado.
Repise-se, o Ministério Público só é instituição forte porque

‘Repise-se, o Ministério Público só é instituição
forte porque as pessoas que o integram atuam
sem o medo de repreensão interna e externa. É
evidente a vulnerabilidade a que se submeteriam
os membros do Parquet se extirpada a garantia
da independência funcional interna.’
ciência, para submeter-se a uma
espécie de “poder hierárquico”.
A vingar essa tese, as consequências para a sociedade seriam nefastas.
Afinal, o Ministério Público,
Poder da Sociedade, é forte pela
soma dos entendimentos e posicionamentos de todos os membros
que o compõem. E a atuação firme e vigorosa dos Procuradores
e Promotores de Justiça só é possível sem que interesses ou pressões pesem sobre suas cabeças.
Imagine-se por um instante como seria a atuação de um
Promotor de Justiça caso qualquer órgão, interno ou externo,
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as pessoas que o integram atuam
sem o medo de repreensão interna e externa. É evidente a vulnerabilidade a que se submeteriam
os membros do Parquet se extirpada a garantia da independência funcional interna. Promotores
e Procuradores de Justiça deixariam de atuar livremente e passariam a ser meros cumpridores
de ordens.
Ora, como se esperar de um
Promotor de Justiça, nos dizeres
de Calamandrei, a imparcialidade de um juiz e a paixão de um
advogado, se a visão e manifestação do membro for manietada
por forças outras que não as leis,

a Constituição e sua consciência?
O sacerdócio diuturno dos
membros de tão altaneiro Poder Social não pode ser exercido
com garantias minguadas, principalmente a da independência
funcional.
Tal princípio previsto constitucionalmente constitui pedra
angular da livre atuação dos Procuradores e Promotores de Justiça. A sociedade necessita e cobra
que o Promotor de Justiça deixe
a posição de simples custos legis e passe a ser agente político
transformador da realidade social. E para isso a Constituição e
a lei preveem o inquérito civil e
a ação civil pública para investigação, prevenção e reparação de
lesões a interesses sociais. No entanto, de nada vale conferir tais
instrumentos de atuação se for suprimida a garantia maior que permite o seu manejo livre de pressões de qualquer ordem.
Não é demais consignar que
a própria independência funcional da instituição como um todo
seria severamente esvaziada sem
que seja garantida internamente
a independência de cada membro
em face de outros membros e órgãos ministeriais no desempenho
de suas funções.
A melhor doutrina assim,
também, entende:
“Além da autonomia funcional, a Constituição assegura
aos agentes do Ministério Público a independência funcional. Os membros do Ministério
Público (promotores e procuradores) e os órgãos do Ministério Público (tanto os órgãos inAPMP Revista

ARTIGO
dividuais quanto os órgãos colegiados, como o Conselho Superior ou o Colégio de Procuradores), no exercício da atividade-fim, só estão adstritos ao
cumprimento da Constituição e
das leis; não estão obrigados a
observar portarias, instruções,
ordens de serviço ou quaisquer
comandos nem mesmo dos órgãos superiores da própria instituição, no que diga respeito
ao que devam ou não fazer. Estamos a referir-nos aqui à plena liberdade no exercício da atividade-fim (se, p. ex., é caso de
dar ou não denúncia, se é caso
de pedir condenação ou absolvição, ou de recorrer ou não): nesse ponto é irrestrita a liberdade
funcional (...)”. (MAZZILLI, Hugo
Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público, p. 226. 7ª edição.
2014. Editora Saraiva).
Aliás, a partir do princípio da independência funcional
e visando resguardá-lo é que foi
deduzida a doutrina do “promotor natural”, como meio de defesa do membro do Ministério
Público até mesmo em face do
chefe da instituição. O Supremo
Tribunal Federal acolheu citada
construção doutrinária no julgamento do HC 67.759/RJ:
“Esse princípio [do promotor natural] consagra uma garantia de ordem jurídica destinada
tanto a proteger o membro do
Ministério Público, na medida em
que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício,
quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o
direito de ver atuando, em quaisAPMP Revista

quer causas, apenas o Promotor
cuja intervenção se justifique a
partir de critérios abstratos e predeterminados, estabelecidos em
lei. A matriz constitucional desse
princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional
e da inamovibilidade dos membros da Instituição”.
Impossível cogitar-se em
princípio do promotor natural sem
conferir pleno vigor à garantia da
independência funcional interna.
Por fim, convém ressaltar
que a própria democracia, con-

da própria instituição, seja pela
sociedade. A instituição deve impedir excessos e desvios éticos e
a Corregedoria Geral do Ministério Publico exerce este mister.
O que se está a dizer e acentuar
é que, sem independência funcional de cada membro do Ministério Público, não há democracia sadia, não há defesa eficiente e vigorosa da ordem jurídica e dos interesses sociais, e a
própria independência funcional
da instituição como um todo seria severamente enfraquecida.

‘Sem independência funcional de cada membro
do Ministério Público, não há democracia sadia,
não há defesa eficiente e vigorosa da ordem
jurídica e dos interesses sociais, e a própria
independência funcional da instituição como
um todo seria severamente enfraquecida.’
quistada com inspirações sociais, não pode subsistir com a
pressão sobre a atividade fim
dos profissionais que foram talhados para protegê-la. O maior
prejudicado certamente seria o
cidadão. Não há viabilidade de
democracia sadia sem garantir
liberdade de atuação do Poder
da Sociedade, o Ministério Público, que se traduz nas manifestações de cada membro, guiadas
suas consciências, pela Constituição e pelas leis.
Não se está a falar, por
fim, que o controle administrativo e ético não deva ser exercido, seja pelos Órgãos Superiores

MP pro societate
(Daniele Volpato Sordi de Carvalho Campos, Luís Felipe Delamain Buratto, Robson Alves
Ribeiro, Horival Marques de
Freitas Júnior, João Henrique
Ferreira Pozzer, A driano Vanderlei Mellega, Gustavo Henrique de A ndrade Cordeiro,
Matheus Botelho Faim, José
F loriano de Alckmin Lisbôa Filho, Thiago Batista Ariza, Ismael de Oliveira Mota, André de
Freitas Paolinetti Losasso, Luciane Antunes Magnotti, Paulo
Guilherme Carolis Lima, Rafael Queiroz Piola, Ronan Pedro
Amorin, Ricardo Beluci)
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Prisões temporárias e
restrições de direitos
desconhecidos
Fernando Pascoal Lupo

N

ovamente retornamos ao
tormentoso problema da
falta de inclusão de dados
nos registros competentes que acabam colaborando para a impunidade no nosso país.
A partir de artigos anteriores logramos obter regulamentações administrativas a fim de que

Paulo a regulamentação da obrigatoriedade da fundamentação
na hipótese de não indiciamento
pelo delegado de polícia em inquérito policial.
Agora, passamos a tratar de
graves problemas que prejudicam
a perfeita aplicação da lei penal, da
lei processual penal e da respec-

‘O mandado de prisão temporária em duplicata
é enviado ao delegado de polícia, que passa a
realizar as diligências tendentes a cumpri-lo,
porém a existência dele é reservada apenas
àquela autoridade policial e a seus agentes, o
que é um absurdo.’
as transações penais e suspensões
condicionais do processo em decorrência de infrações de menor
potencial ofensivo, nas justiças comum estadual e eleitoral, fossem
comunicadas ao órgão concentrador das informações criminais. Da
mesma maneira, está sendo providenciada pela Polícia Civil de São
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tiva execução relacionadas com a
prisão temporária e com as medidas restritivas de direitos em geral.
Com efeito, nos termos da
Lei 7.960/89 a prisão temporária
é cabível quando imprescindível
para as investigações do inquérito
policial, quando o suspeito não tiver residência fixa ou não fornecer

elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando
houver fundadas razões de autoria
ou participação em determinados
crimes graves. Dessa maneira, por
conta de representação da autoridade policial ou de requerimento
do Ministério Público, decretada
a prisão temporária, expedir-se-á
mandado de prisão, em duas vias,
uma das quais será entregue ao
indiciado e servirá como nota de
culpa e a prisão executada depois
da expedição do respectivo mandado judicial.
Então, o mandado de prisão
temporária em duplicata é enviado
ao delegado de polícia, que passa
a realizar as diligências tendentes a
cumpri-lo, porém a existência dele
é reservada apenas àquela autoridade policial e a seus agentes, o
que é um absurdo, uma vez que o
órgão centralizador e armazenador
das informações criminais sequer
toma conhecimento do mesmo e,
por via de consequência, não registra a ordem de prisão.
Logo, os demais integrantes dos órgãos de segurança púAPMP Revista
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blica, na qual se insere o próprio
Poder Judiciário, desconhecem a
existência do referido mandado
de prisão temporária, o que não
se pode admitir.
Isso possibilita ao destinatário da ordem de prisão temporária, lamentavelmente, que ele
seja levado ao cárcere apenas pelo
portador daquele mandado ou
sua equipe.
Assim, para que tenhamos
o mínimo de eficiência no cumprimento das ordens de prisão temporária, a decretação desta deveria ser comunicada imediatamente ao instituto de identificação, a
exemplo do que ocorre com a transação penal e com a suspensão
condicional do processo, por conta do Provimento 14/01-CGJ, em
que pese a eventual falta de indiciamento do suspeito, para que o
registro fosse lançado no sistema
e ficasse acessível aos órgãos de
Justiça ou a qualquer agente policial que pesquisasse os antecedentes do indivíduo, nas mais variadas circunstâncias. Não se pode
conceber que passados 26 anos da
vigência da lei da prisão temporária ainda tenhamos que conviver
com essa situação.
Por outro lado, as penas restritivas de direitos consistem, dentre outras, na limitação de fim de
semana, na prestação de serviço
à comunidade ou a entidades públicas e na interdição temporária
de direitos.
Ademais, diversas outras
medidas restritivas de direitos,
alternativas ou despenalizadoras
são aplicadas ao suspeito, ao autor
dos fatos, ao acusado ou ao senAPMP Revista

tenciado que acabam escapando
do controle ou fiscalização pela ausência do registro das informações
no banco de dados da Polícia Civil.
Com efeito, nos casos de
transação penal, de suspensão
condicional do processo e da pena,
de livramento condicional, de regime aberto e semiaberto e de prisão domiciliar podem ser impostas ao sujeito restrições de direitos, obrigatórias ou facultativas,
que vão constar apenas do título
judicial ou de eventual caderneta
que deverá ficar na posse do destinatário.
E o descumprimento das
obrigações na maioria das vezes

na proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares,
casas noturnas, casas de jogos ou
lupanares e estabelecimentos congêneres, na abstenção de uso de
bebidas alcoólicas ou substâncias
análogas, no recolhimento durante o período noturno e nos dias de
folga ou à habitação em hora fixada, na proibição de trazer consigo armas ou objetos capazes de
ofender a integridade de outrem.
Na imposição de restrições
de direitos ou obrigações, conforme o caso, pode estar incluído o
trabalho ou o estudo, a frequência a determinados cursos profissionalizantes, de segundo grau ou

‘Diversas medidas restritivas de direitos,
alternativas ou despenalizadoras são aplicadas
ao suspeito, ao autor dos fatos, ao acusado
ou ao sentenciado que acabam escapando
do controle ou fiscalização pela ausência do
registro das informações da Polícia Civil.’
importa em causa de revogação
facultativa ou obrigatória do benefício ou na imposição de outras
sanções correlatas, dentre as quais,
em alguns casos, na conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, no prosseguimento do curso do processo ou
na regressão de regime, sanções
que acabam sendo inviabilizadas.
As medidas restritivas de direitos
aplicadas ao sujeito de forma cautelar, no início do processo, antes
dele ou para evitá-lo, como pena
ou no curso da execução criminal, por sua vez, podem consistir

de ensino superior, a proibição de
frequência a lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato,
deva o indiciado ou acusado permanecer distante para evitar o risco de novas infrações.
Em outras hipóteses, o beneficiário deverá informar o lugar
onde pode ser localizado durante
o gozo da benesse.
Igualmente, a proibição de
se aproximar de determinada pessoa, de se ausentar da comarca ou
de se retirar do domicílio no período noturno e nos dias de folga
sem autorização judicial, a obri-

77

ARTIGO
gação de permanecer no local de
trabalho nos dias e horários estipulados, a obrigatoriedade do
uso de monitoração eletrônica
são medidas restritivas que podem ser aplicadas.
Outrossim, para a concessão do regime aberto o juiz poderá estabelecer ao sentenciado condições especiais, como
a permanência no local que for
designado, durante o repouso
e nos dias de folga; sair para o
trabalho e retornar, nos horários fixados, dentre outras.
De outro giro, as penas restriti-

constam apenas dos referidos
documentos.
Mas o controle disso tudo
fica fadado ao fracasso, colaborando para a impunidade e desprestigiando o sistema de segurança
pública em geral pela ausência do
abastecimento de dados no prontuário criminal do destinatário.
Como cediço, no Estado de
São Paulo o instituto de identificação Ricardo Gumbleton Daunt,
criado em 1904, armazena os dados dos indiciados em inquéritos
policiais, dos processados, dos
condenados no juízo criminal e

‘Nem todas as penas ou medidas despenalizadoras,
alternativas ou restritivas de direitos dos institutos
supramencionados constam da mencionada ficha
criminal, mas deveriam estar ao acesso dos juízos
criminais e agentes policiais na necessidade de
pesquisa.’
vas, como dito, podem consistir
na interdição temporária de direitos, dentre as quais a proibição do exercício de cargo, função
ou atividade pública, bem como
de mandato eletivo; proibição do
exercício de profissão, atividade
ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público; suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo; proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.
As restrições pertinentes
ao livramento condicional estarão inseridas em cadernetas ou
salvo-conduto, cujas condições
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dos autores dos fatos nas infrações
de pouca capacidade ofensiva.
No entanto, nem todas as
penas ou medidas despenalizadoras, alternativas ou restritivas de
direitos dos institutos supramencionados constam da mencionada ficha criminal, mas deveriam
estar ao acesso dos juízos criminais e agentes policiais sempre
que houvesse a necessidade de
pesquisa.
A situação provoca diariamente um sem número de situações que impedem a fiscalização
dos benefícios e imposição das
sanções pelo descumprimento.
Basta imaginar a corriqueira hi-

pótese de uma blitz policial realizada em casa noturna. Efetuada
a abordagem e caso algumas das
pessoas estejam proibidas de frequentar aquele local, tal fato passará despercebido, pois o agente
público não terá acesso à informação e o infrator deixará de ter
sua conduta avaliada pela autoridade competente.
O ideal seria que além de o
instituto de identificação acrescentar nos registros criminais (‘DVCs’)
dados sobre esses tipos de reprimenda, os próprios policiais portassem consigo ou em viaturas
aparelhos eletrônicos com aplicativos ligados a tais registros.
Regularizando-se a situação,
todos os juízos criminais deveriam
ser orientados a informar ao instituto de identificação, no caso de
quaisquer dos aludidos benefícios,
restrições ou imposições a aplicação dos mesmos para que constem
dos cadastros individuais da pessoa.
E para a implantação dessas
providências em relação ao instituto de identificação não vislumbramos quaisquer dificuldades para
que fossem criados campos próprios nas fichas criminais que deveriam ser abastecidas com tais informações, assim como ocorre com
os indiciamentos e as informações
processuais e de execução penal.
Adotadas essas medidas,
certamente contribuiríamos para
uma melhor aplicação da lei e fiscalização das prisões temporárias
e das penas ou medidas restritivas
de direitos.
Fernando Pascoal Lupo
Promotor de Justiça
APMP Revista
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Ainda o problema da
revisão de textos
José Raimundo Gomes da Cruz
“Um poeta pode sobreviver a
qualquer coisa, exceto a um erro
de impressão” (Oscar Wilde)
Há vários anos escrevi breve
artigo sobre a “Revisão de textos
jurídicos e outros textos” (CPPG
Notícias. v. 7. p. 2). A preocupação
então predominante residia nas
correções feitas pela revisão: a
expressão à saciedade passava
a ser à sociedade; perpetrar
tornava-se perpetuar; condensar
transformava-se em condenar
etc. A propósito, o revisor ou a
revisora, que poderia resolver
melhor tais dúvidas com um bom
dicionário, o AURÉLIO, p. ex.,
deixava de fazê-lo, obviamente.
O mesmo acontecia com alguns
casos de regência verbal: detido
exame do verbete contar indicaria
o significado de ter, possuir, com
objeto direto. Até o nome próprio
do autor grego de fábulas, Esopo,
já foi mudado pela revisão para
Escopo.
A revisão corrigia também
palavras estrangeiras. Assim,
condonation passava a ser
condenation, mas com duplo
engano: o primeiro vocábulo
significa perdão, não existindo
a palavra condenation, em
APMP Revista

inglês,
mas
condemnation,
com o sentido de condenação,
mesmo. Aproveitando o tópico
de palavras estrangeiras, como
já existiu determinação para
colocar todas as palavras por
extenso, Art., abreviatura usada
pela Lei Fundamental alemã em
vez de Artikel, em citação do
original tedesco, aparecia com
duplo equívoco: por extenso, ao

sem consultar o autor do texto –
palavras ou expressões que, na
verdade, eles não entenderam.
Mais
recentemente,
fazendo a revisão das provas
para a 2a edição do meu livro
Lei Orgânica da Magistratura
Nacional Interpretada (São
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002),
surgiu novo problema de revisão,
decorrente da padronização dos

‘Com o texto já digitado e remetido através
de disquete ou email, tudo se resolveria. A
responsabilidade se concentraria no autor do
texto. Sem a digitação gráfica da editora, até
seria dispensável a revisão. Engano. Alguns
revisores (...) alteram sem consultar o autor.’
contrário do texto citado, e Artigo,
em português.
Acreditei que, com o texto
já digitado e remetido através
de disquete ou email, tudo se
resolveria. A responsabilidade
se concentraria no autor do
texto. Sem a digitação gráfica da
editora, até seria dispensável a
revisão. Engano. Alguns revisores
alteram, – e, o que é ainda pior,

textos. Ora, esta jamais pode
alterar citações textuais, entre
aspas, principalmente tratandose de normas constitucionais ou
legais. Exemplo de dificuldade,
então levantada: números e sua
expressão por extenso entre
parênteses. A revisão do texto
constitucional de 1988, pelo
filólogo Celso Ferreira da Cunha,
simplificou todos os números,
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colocando-os
somente
por
extenso, técnica que já fora usada
pela Lei Complementar n. 35, de
14/3/1979, nossa Lei Orgânica
da Magistratura Nacional. Admiti
o uso do algarismo apenas no
meu comentário, jamais no texto
normativo entre aspas (comparese a 1a edição, 1998, p. 6, trinta
e cinco e sessenta e cinco anos,
idades mínima e máxima para
nomeação de alguém como
Ministro do Supremo Tribunal
Federal, com a 2a edição, cit., pp.
9 e 10, onde constam 35 anos e
65 anos, respectivamente).

reflexão, indicarei correções
indevidas em textos da minha
autoria, nos últimos cinco anos,
deixando de indicar as fontes,
facilmente identificáveis, para
evitar constrangimento:
1) O trecho “Luis Camillo
era o Sobral Pinto do Sobral
Pinto”, na epígrafe que o
destacava constou como “Luis
Camillo era o Sobral Pinto” (não
entendendo, no primeiro caso,
que Luis Camillo era o modelo
do Sobral Pinto, que por sua vez
é modelo para os advogados,
o revisor escreveu que um

‘O organizador de certa obra pode fazer a
atualização da sua ortografia. Jamais o revisor.
O supremo empenho deste consiste em preservar
aquilo que o autor do texto escreveu. Em vários
exemplos citados (...), percebe-se que o revisor
corrigiu por mero palpite.’
O revisor de texto pode
possuir grande conhecimento
do seu idioma e até vasta cultura
geral. O conhecimento do autor
do texto pode ser pequeno e
menor a sua cultura, mas há dois
argumentos em seu favor: 1º)
a responsabilidade pelo texto
impresso é dele (a frase de Oscar
Wilde, em epígrafe, válida não
só para o poeta, deixa isso bem
evidente); 2º) o autor do texto,
ciente de tal responsabilidade,
consulta o dicionário e até outras
obras, mesmo de cultura geral,
quando escreve cada palavra.
Com o evidente intuito de
contribuir para a conveniente
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deles era o outro, um absurdo
e em contradição com o trecho
principal não corrigido).
2) No mesmo artigo, o
nome da famosa ópera Aída, de
Giuseppe Verdi, foi corrigido para
Alda (o artigo foi publicado em
outros periódicos sem a absurda
correção).
3) Ainda no mesmo texto,
estendemos (o agradecimento
aos demais sócios), sofreu
alteração da revisão para
entendemos (embora o revisor
nada tenha entendido...).
4) Recente foi corrigido
para recende, não percebendo, o
revisor, que se tratava de adjetivo

(livro de data recente, não livro
que exala aroma...).
5) Este Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais, a Casa
de João Pinheiro, passou a constar
como esta Instituto (seria a incrível
concordância com casa?).
Outras correções operadas
pela revisão, em outro artigo:
6) num destaque, constou a
expressão
“imprescindíveis
consequências”, em divergência
com o texto principal mantido:
“imprevisíveis consequências”; 7)
em outro destaque, no mesmo
texto, ficou constando Ele deu à
ela apoio, em divergência com o
texto principal, que continuou sem
a absurda crase antes de ela.
Enfim, para encurtar os
exemplos, que já se alongam,
o título Times Square, anos 40,
sofreu a supressão do s final,
embora mantido no texto principal.
Acontece que a famosa praça de
New York constitui homenagem
ao jornal New York Times. Com
a indevida correção, passaria a
homenagear a revista Time...
Outro aspecto do grave
problema das revisões apressadas
reside nas alterações ortográficas
do nosso idioma. Quando
nomeado diretor da Casa de Rui
Barbosa, em 1934, o historiador
Luiz Camillo de Oliveira Netto
enfrentou a grandiosa tarefa de
publicar as obras completas do
ilustre baiano. Apesar da justa
fama deste como conhecedor do
idioma pátrio, em carta a Mário
de Andrade, Camillo explicou
a necessidade da atualização
ortográfica da vasta obra de Rui:
“Estou revendo as provas do
APMP Revista
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Parecer sobre o Ensino Primário,
do Rui, e você não pode avaliar a
extrema dificuldade que a tarefa
se reveste dadas as condições
do verdadeiro caos ortográfico
em que vivemos. Não posso
respeitar a ortografia do original
onde se lê: cattegoria, - categoria,
fiscalisar, civilisar, neutralisar
e ao mesmo tempo fiscalizar,
civilizar, neutralizar etc., hontem e
ontem, publico, publíco e público,
systhema e sistema, e centenas
de exemplos semelhantes. Não
posso, por outro lado, basear-me
na edição afamada da Queda do
Império, de 1921, onde, embora
em menor número, persiste a
mesma diversificação: hontem e
ontem; throno e trono; thesoiro e
tesoiro, mytho e mito e assim por
diante” (Maria Luiza Penna. Luiz
Camillo – Perfil intelectual. Belo
Horizonte : Ed. UFMG, 2006. pp.
90 e 451, nota 53).
O organizador de certa
obra pode fazer a atualização da
sua ortografia. Jamais o revisor. O
supremo empenho deste consiste
em preservar aquilo que o autor
do texto escreveu. Em vários
exemplos citados neste breve
comentário, percebe-se que o
revisor corrigiu por mero palpite
(Alda, em lugar de Aída; Time,
em vez de Times; entendemos,
substituindo estendemos etc.).
Não existindo, desde o século do
filósofo Leibnitz, a possibilidade
do conhecimento enciclopédico,
nenhum de nós pode ter a
pretensão de saber tudo,
corrigindo até quem escolheu
um tema, estudou esse tema e se
presume conhecedor dele.
APMP Revista

Outro aspecto relativo aos
números: o zero à esquerda. O
grande escritor e crítico literário
Agrippino
Grieco
escreveu
um livro com o título de Zeros
à esquerda, expressão que
traduzia
personalidades
de
nenhuma importância nas letras
e nas artes que cultivavam.
Quando se escreve hum em
vez de um ou treis em lugar de
três, em certos documentos
manuscritos, justifica-se com o
temor de falsificações para onze,
no primeiro caso, ou treze, no
segundo caso. Poder-se-ia dizer

do artigo 217, inciso II, “nos sete
(7) dias seguintes” e o do inciso
III “nos três (3) dias seguintes”.
Como o revisor corrigiu para
“7 (sete) dias” e “3 (três) dias”,
mas pude examinar a correção,
consultei a obra referida e
algumas edições anteriores dela,
por exemplo, as de 1993 e 2002,
e lá se achava a mesma redação
de 2007. Como existia a redação
adotada pelo revisor no Código
de Processo civil, (7. ed. São Paulo
: Revista dos Tribunais, 2002),
tratei de informar tudo isso,
mais preocupado com eventual

‘Voltando à (...) Oscar Wilde, o erro de impressão,
realmente, prejudica ao poeta ou a qualquer
outro autor, jamais ao revisor. Logo, este
jamais poderá introduzir qualquer correção nos
textos revistos, sem prévia consulta ao autor.
Obviamente, sempre com a concordância deste.’
que, tratando-se de texto com
espaços a serem preenchidos,
o zero serviria para inutilizar o
espaço da unidade, evitando-se,
assim, ulterior adulteração. No
entanto, tratando-se de meses,
tal explicação só valeria antes
dos números 1 e 2, pois não há
possibilidade de décimo terceiro
mês ou outro posterior.
Em matéria de número,
como sempre utilizo o Código
de Processo Civil e legislação
processual em vigor, do Theotonio
Negrão e do José Roberto F.
Gouvêa (39. ed. São : Saraiva,
2007 e edições anteriores),
transcrevi, por exemplo, o trecho

sugestão aos organizadores, de
consulta à publicação no Diário
Oficial da Lei n. 5.869, de 11/1/73,
que instituiu o atual CPC.
Voltando à frase em
epígrafe, de Oscar Wilde, o erro de
impressão, realmente, prejudica
ao poeta ou a qualquer outro
autor, jamais ao revisor. Logo,
este jamais poderá introduzir
qualquer correção nos textos
revistos, sem prévia consulta ao
autor. Obviamente, sempre com a
concordância deste.
José Raimundo Gomes da Cruz
Procurador de Justiça de
São Paulo aposentado
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A Influência do Direito Canônico
no Código Civil Brasileiro
Osvaldo Hamilton Tavares

D

edico este trabalho ao
Dr. Luiz Felipe Do Vale Tavares, ao Dr. Túlio Tadeu
Tavares, Ao Dr. José Alves de Cerqueira César e ao Dr. Ronaldo Rebello Poletti.
1. Os Direitos Romano, Germânico e Canônico foram os que
mais influência tiveram na estrutu-

denominada de ‘’Corpus Iuris Canonici’’, pelo Concilio de Basiléia
(1431-1443). O Direito contido nesse
antigo monumento jurídico vigorou
até 1917, servindo de fonte imediata á legislação vigorante em muitos
países. Para aferir essa poderosa
influência, basta lembrar que na
época do Governo Geral, tivemos

‘Não foram os padres da Igreja Católica juristas
como os romanos e, por isso, o papel da equidade
exerceu sempre importância fundamental
nesse Direito, o que se explica pelo anseio de
aproximar, nos casos concretos, a lei do ideal
de justiça. Direito iluminado pelo Evangelho.’
ração legal dos povos de organização jurídica superior.
O Direito da igreja Católica,
conhecido como Direito Canônico,
está contido nos decretos compilados pelo canonista e teólogo Graciano (‘’Concordia discordantium
Canonum’’), Nos ‘’Decretali’’ de
Gregório IX, no ‘’Liber Sextus’’ de
Bonifácio VII e no ‘’Liiber Septimus
Decretalium’’ de João XXII.
Toda essa legislação foi enfeixada numa única compilação,
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o Código Sebastiânico, que muito
modificou as Ordenações Manuelinas e que dava extraordinária importância ao Direito Canônico e as
resoluções do Concilio de Trento. O
‘’Corpus Iuri Canoni’’,enfim, influiu
poderosamente na estruturação
das instituições de Direito de Família e nos direitos reais.
Houve intensa elaboração
de normas, no seio da Igreja Católica, Tanto na esfera das relações
eclesiásticas, como no campo da

vida politica e privada. Entretanto,
não foram os padres da Igreja Católica juristas como os romanos e, por
isso, o papel da equidade exerceu
sempre importância fundamental
nesse Direito, o que se explica pelo
anseio de aproximar, nos casos concretos, a lei do ideal de justiça.
Direito iluminado pelo
Evangelho, o ‘’Corpus Iuris Canonici’’ humanizou o mundo jurídico,
tornando-o mais harmonioso na
sua complexidade, sem prescindir
da estrutura lógica do Direito.
Esse Direito da Igreja Católica, de fundo justinianeu, contribuiu para a formação do direito
privado medieval. A partir dos
anos 1200, com a autoridade dos
canonistas Azone, Tancredl, Graziano, Damaso, Di Benevento, Inocencio IV e Hostiensis, infatigáveis
na sistematização das instituições
jurídicas, chegou a ocorrer, na península itálica, disputa de hegemonia entre o Direito Romano e o
Direito Canônico.
Os canonistas italianos alargaram consideravelmente o conceito de vários institutos jurídicos,
de modo a abranger aspectos concretos que o Direito Romano não
conhecia ou não levava em consiAPMP Revista
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deração, tudo a revelar perfeito
conhecimento da vida, na infinidade de suas manifestações.
Proporcionando completa
visão de tudo o que constituiu
objeto da relação jurídica, evidente a projeção do Direito Canonônico sobre todo o direito
em geral, especialmente sobre o
direito civil, que, sob muitos aspectos, ainda conserva a mesma
fisionomia de outrora.
As raízes históricas e culturais do Direito Civil Ocidental
originaram-se do direito privado
romano (jus civilis e jus gentium),
do antigo Direito Germânico, dos
direitos consuetudinários da Idade Média e do Direito Canônico.
Por sua vez, as raízes culturais e a normatividade do Direito Civil Brasileiro estruturam-se
sob dois aspectos. Ou através
do Direito Português, sofrendo
a poderosa influencia do Direito
Romano, do Direito Germânico,
da moral cristã e do Direito Canônico. Ou diretamente, inspirando-se no individualismo e no
liberalismo e nos códigos civis
europeus do século XIX.
Bem por isso, a finalidade
precípua deste trabalho é aferir
a influência do Direito Canônico
na estrutura interna do Código
Civil Brasileiro de 1916. A leitura deste monumento legislativo
mostra, a cada passo, a decisiva
e palpável influencia do Direito
da Igreja Católica.
2. O Direito de Família,
impregnado de ética que compõe a lei e o homem, revela-se
fortemente influenciado pelo
Direito Canônico.
APMP Revista

A Doutrina dos impedimentos matrimoniais foi arquitetada á luz dos princípios formulados pelos canonistas e teólogos
italianos.
O Direito Canônico, com
acentuada preocupação moralizadora, jamais condescendendo
com o ilícito e o desonesto. Dai o
Impedimento Matrimonial resultante do adultério (impedimentum criminis adultério). O Código
Civil Brasileiro não logrou vencer
a influência do Direito Canônico,
proibindo o casamento do cônjuge adúltero com o seu co-réu,
por tal condenado (artigo 183, n.
VII, da lei civil).

idade nupcial era de doze anos
para a mulher e de quatorze para
o homem.
O Concilio de Trento, de
1545 a 1563, regulou pormenorizadamente o instituto do casamento, adotando a publicação
dos proclamas de matrimônio,
através de avisos denominados
banhos. Assim, é de origem canônica a disposição consagrada no
artigo 181 da lei civil brasileira,
que adota a prática da publicação dos proclamas de casamento, mediante edital afixado no
lugar onde residem os nubentes.
A Igreja Católica insurgiuse veementemente contra o

‘O Direito Canônico, com acentuada preocupação
moralizadora, jamais condescendendo com
o ilícito e o desonesto. Dai o Impedimento
Matrimonial resultante do adultério (...). O Código
Civil Brasileiro não logrou vencer a influência
do Direito Canônico.’
A Idade nupcial provocou
outrora sério dissidio entre sabinianos e proculeanos (ArangioRuiz, ‘’Historia del Derecho Romano’’, pág. 338). O Concilio de
Trento, de 1545 a 1563, optou
pela solução preconizada pelos
proculeanos (‘’Código de Direito Canônico’’, Cânon n. 1.067),
estabelecendo o limite de idade
para o casamento. O Código Civil
pátrio fixou a idade mínima para
o casamento, não sobre o vazio,
mas tendo em vista o substratum
que se encontrava estabelecido
pelo Direito Canônico, no qual a

concubinato. Santo Agostinho e
Santo Ambrósio combateram a
união livre, sem casamento. Por
fim, o Concilio de Trento Condenou o concubinato, de maneira
absoluta, sem execução alguma.
O Código de Direito Canônico
chegou até a dispor a respeito
de sanções particulares contra
os concubinos (Cânones 1.078,
2.357, 2. E 2.358). O legislador
brasileiro de 1916, baseado em
razões de moralidade familiar,
não se mostrou imune á influencia do Direito Canônico, jamais
condescendendo com o concubi-
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nato. Essa influência apresenta-se
bem nítida na proibição de doações do cônjuge adúltero ao seu
cúmplice (artigo 1.177), da nulidade da instituição da concubina
como beneficiária do contrato de
seguro de vida (artigo 1.474), na incapacidade testamentária passiva
da concubina (artigo 1.719 inciso
III, combinado com o artigo 1.720)
e na proibição de reconhecimento
de filhos adulterinos (artigo 358).
Ao disciplinar a posse do
estado de casado, a nossa lei civil
também se inspirou no Direito da
Igreja Católica. A regra do in dubio pro matrimonio (artigo 206) é
oriunda do Direito Canônico: Ma-

de origem canônica a disposição
consagrada no artigo 222, ao exigir a intervenção de um curador
do vinculo na ação de nulidade ou
anulação de casamento.
O Casuísmo do Direito Canônico a respeito do erro sobre
a pessoa é altamente expressivo:
error alius est personae, alius fortunae, alius conditionis, alius qualitatis. Trata-se de tema em que o
canonista e teólogo Graciano fez
resplandecer com mais brilho sua
sagacidade. Consoante decreto
do canonista Graciano, só o erro
sobre a pessoa e suas condições
tinha força suficiente para acarretar a anulação do casamento.

‘O Código Civil Brasileiro não cogita do dolo
como causa de anulação do casamento, atendose, ainda aqui, ao critério do Direito Canônico.
O Casamento putativo (artigo 221) é da tradição
do Direito Luso-Brasileiro. O Direito Romano
não conhecia a putatividade do casamento.’
trimonio gaudet favore juris (Cânon n. 1.014).
Cuida-se, inquestionavelmente, de preceito salutar, impregnado de profunda sabedoria.
Com efeito, a posse do estado de
casados se interpõe como motivo
superior, preconizando a subsistência do casamento.
O Papa Benedito XIV criou
a figura do curador do vinculo
(A.Esmein, ‘’Le Mariage em Droit
Canonique’’, 2. Ed.,2/327).Deve o
curador ou defensor do vinculo ‘’á
outrance’’ pugnar em juízo a validade do matrimônio. É, portanto,
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Inspirou-se o artigo 218 da lei civil
pátria no Direito Canônico, embora tenha impresso ao erro sobre a
pessoa cunho especial.
O Código Civil Brasileiro não
cogita do dolo como causa de anulação do casamento, atendo-se, ainda
aqui, ao critério do Direito Canônico.
O Casamento putativo (artigo 221) é da tradição do Direito
Luso-Brasileiro. O Direito Romano
não conhecia a putatividade do
casamento, que é também criação
do Direito Canônico (Planiol, ‘’Traité Élementaire de Droit Civil’’. 7andar ed., 1915, vol. I, n. 1.094; Pires

de Lima, ‘’ Casamento Putativo’’,
Coimbra, 1929, n. 6).
O Direito Romano não continha disposição sobre o desquite,
embora já conhecesse o divórcio,
sob as formas de bona gratia e repudium. Trata-se de instituto jurídico
que é fruto do Direito Canônico (Separatio quod thorum et quod habitationem). Nota-se, em tal matéria
de direito matrimonial, influência do
direito da Igreja Católica, ao inspirar
a norma contida no artigo 315, inciso III, do Código Civil Brasileiro, agora
revogada pela Lei n. 6.515, de 26 de
dezembro de 1977.
Outrossim, a contagem de
graus de parentesco em linha reta
(artigo 333) é oriunda do Direito
Romano e do Direito Canônico.
Não precisamos ir além
para deixar sublinhada a infinita
riqueza de aplicações práticas do
Direito de Família oriundas do Direito Canônico.
3. O Próprio Direito das
Coisas, em numerosos preceitos,
abeberou-se no Direito Canônico,
como sucede na distinção entre
direitos reais e direitos pessoais,
na ação de reintegração de posse
(artigo 499), na legitimidade do
direito de propriedade privada e
na proibição do pacto comissório
(artigo 765).
Examinemos cada um deles
isoladamente.
Os jurisconsultos romanos,
embora conhecessem a subdivisão
das ações de direito privado em actio
in rem e actio in personaum, não chegaram a elaborar uma teoria sobre os
direitos reais. Originou-se a teoria,
elaborada pelo Direito Canônico, no
século XII, cunhando as expressões
APMP Revista
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técnicas jus in re e jus ad rem, que se
tornou divisão fundamental em todas as legislações contemporâneas.
Por outro lado, o Direito Canônico alargou consideravelmente a noção de posse e enriqueceu o elenco
das ações possesórias, com o acréscimo do summarium possesorium e da
actio spolli, aspectos concretos do sistema processual que os antigos interditos do Direito Romano não abrangiam (‘’Digesto’’, Liv.43, Tit. 1., Frag. 2).
Assim, o interdito de reintegração de
posse é consagração do velho principio de Direito Canônico spoliatus ante
omnia reestituendus e seus cânones
fundamentais se encontram no artigo 499 da lei civil pátria.
Outrossim, a posição legal
da propriedade na democracia
ocidental (paises de direito latino, germânico e anglo-saxônico)
deflui de uma cosmovisão bem
nítida da legitimidade do direito
de propriedade, dada pela teoria da natureza humana, exposta
pela doutrina da Igreja Católica
(‘’Enciclica Quadragésimo Ano’’,
de Pio XI).
O Direito Canônico sempre
se pôs de acordo com os fins éticos, que inspiram e animam e ordem jurídica. Sendo uma legalidade que se ampara á justiça, um
direito-caridade, sempre atua na
defesa dos interesses dos incapazes e fracos, na hipossuficiência,
por assim dizer, do devedor Dai
a proibição do pacto comissório
(lex comissoria), mecanismo pelo
qual o credor fica com o bem
dado em garantia a divida não for
paga no vencimento (artigo 765).
Inspirado em altos sentimentos
humanitários, esse principio,
APMP Revista

originário do Direito Canônico, é
hoje predominante em todos os
países de organização jurídica superior.
4. O Direito da Igreja, de fundo
justinianeu, teve larga aplicação pelo
desdobramento de suas jurisdição
a relações de natureza não espiritual. Portanto, sobre a base do direito
canônico repousam muitas relações
jurídicas de natureza patrimonial.
Assim, não escapou também
o Direito das Obrigações á influência
do Direito Canônico, como se percebe claramento do instituto da compensação.
Otihinária do Direito Romano,
a instituição jurídica de compensação

mo filosófico, só admitia compensação entre obrigações que
apresentassem identidade de
causa. Esse era o principio dominante no Direito Romano, em
atenção á causa da obrigação naquele instituto jurídico.
Entretanto, suavizando o primitivo rigor daquela regra do Direito
Romano, o Direito da Igreja Católica
estabeleceu o principio de que a diversidade de causa entre as obrigações não impede a compensação.
Do Direito Canônico, essa regra geral
irradiou-se para quase todas as legislações contemporâneas e entre nós
está consagrada pelo artigo 1.015
do Código Civil, que assim reza:

‘Suavizando o primitivo rigor (...) do Direito
Romano, o Direito da Igreja Católica estabeleceu
o principio de que a diversidade de causa entre
as obrigações não impede a compensação. Do
Direito Canônico, essa regra geral irradiou-se para
quase todas as legislações contemporâneas.’
não desempenhou papel de grande
relevo naquele direito, onde apresentava, aliás, estrutura bastante singela
(Lomonaco, ‘’ Instituzioni di Diritto Civile Italiano ‘’, 2° ed., 5/314).
Por Razões de ordem política
e fiscal, a compensação entrou em
declínio na Idade Média (Lomonaco, OB. CIT.). No Direito Canônico,
porém o instituto sofreu profundas
modificações, passando a desfrutar
de grande favor no direito privado
medieval e inspirando todas as legislações modernas.
O Direito Romano, fortemente impregnado do estoicis-

‘’A diferença de causa nas
dividas não impede a compensação, exceto: I. se uma provier de
esbulho, furto ou roubo. II. Se uma
se originar de comodato, depósito
ou alimento. III. Se uma for de coisa
não suscetível de penhorar’’.
5. O Direito pátrio, em matéria
de sucessões, como as demais legislações contemporâneas, conformouse ao sistema legado pelo Direito Romano, pelo antigo Direito Germânico
e pelo Direito Canônico.
Assim, cumpre ressaltar a
inegável influência do Direito Canônico na estruturação da suces-
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são intestada e que se evidencia no
direito de representação, pelo qual se
opera a vocação indireta da sucessão
legitima, quando o herdeiro é convocado a suceder em lugar de outro
sucessor, anteriormente pré-morto.
O Código Civil Brasileiro conserva ainda essa mesma fisionomia
de outrora, posta em relevo em seus
artigos 1.620 a 1.625.
Por outro lado, a sucessão testamentária sempre foi alvo de numerosas impugnações e censuras, convertendo-se em polêmico instituto
jurídico que se apresentaria contrário
á ética e ao direito natural. Muito se
discutiu sobre a legitimidade da sucessão testamentária, que, alias, era

6. Na Parte geral do Código
Civil Brasileiro avulta a influência do
Direito Canônico. Para que se tenha
ideia da relevância desse influxo,
considere-se apenas duas instituições dos quadros do Direito Positivo
Brasileiro: O Registro Civil das Pessoas
Naturais e a personalidade jurídica.
Os serviços concernentes ao
Registro Civil das Pessoas Naturais,
estabelecidos pelo artigo 12 do Código Civil, configuram criação original
e autêntica da Igreja Católica. Desde
1564, a Igreja Católica, pelo Concilio
de Trento, foi incumbida de proceder
ao assentamento em livros próprios
dos nascimentos e óbitos. E assim
permaneceu o sistema, até a poste-

‘Os serviços concernentes ao Registro Civil
das Pessoas Naturais (...) configuram criação
original e autêntica da Igreja Católica. Desde
1564, a Igreja Católica, pelo Concilio de Trento,
foi incumbida de proceder ao assentamento
em livros próprios dos nascimentos e óbitos.’
desconhecida no antigo Direito Germânico.
Entretanto, o Direito Canônico defendeu a absoluta liberdade de
testar, como expressão de individualidade humana, desprezando o principio segundo o qual Deus, non homo,
heredem facit (Troplong, ‘’Donations
Entre-Vifs et Testaments’’, prefácio,
pág. XVIII).
A Lei civil vigente, seguindo o a
esteira do Direito Canônico e a tradição do Direito Luso-Brasileiro, aceitou
a sucessão testamentária, disciplinando-a nos artigos 1.626 a 1.769.
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rior separação da igreja e do estado,
quando a Revolução Francesa atribuiu a este disciplinar a instituição
do Registro Civil. No Brasil, esses assentamentos só foram atribuídos ao
Estado com o advento da Lei n. 1.829,
de 1871, que criou o Registro Civil entre nós.
Outrossim, o Direito Romano não continha disposição sobre
as pessoas jurídicas, embora já conhecesse certas associações, como
universitates, sodalitates, corpora e
collegia. O velho Direito Germânico
também desconheceu o conceito da

personalidade jurídica. Os canonistas
da Idade Média entreviram nitidamente os elementos integrantes da
pessoa jurídica, mostrando-se incansáveis na sistematização do instituto,
alargando consideravelmente seu
conceito, com o desenvolvimento
das fundações conhecidas pela expressão corpus mysticum ( Calogero
Gangi, ‘’ Persone Fisiche e Giuridiche’’,
pág. 195). Oriundas do Direito Canônico, as pessoas jurídicas acham-se
universalmente difundidas, em diplomas legais da mais alta qualidade
técnica e perfeição doutrinária.
Outros institutos poderiam
ser ainda invocados; os já mencionados são, porém, suficientes para evidenciar a projeção do Direito Canônico no cenário jurídico estruturado
pelo Legislador civil de 1916.
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O Ministério Público: origens
históricas, seu nascedouro no
Brasil e sua posição nas
Constituições pátrias
Ronaldo Batista Pinto

O

rigens históricas - Buscarse a origem do Ministério
Público traduz-se em tarefa das mais árduas, dada à diversidade de informações que
tratam do tema quase que a impedir que se indique, com precisão, a genealogia da Instituição.
Tantas são as fontes encontráveis,
quer na doutrina nacional, quer na
doutrina alienígena, que o marco
inicial do Ministério Público – e
aí todos estão concordes – é impossível de ser apontado, embora
se indiquem, aqui e acolá, alguns
antecedentes, mesmo que remotos, capazes de, em maior ou menor grau, se aproximarem do que
hoje constitui o Ministério Público. Soma-se a isso a parcialidade
com que alguns autores abordam
o tema, pretendendo trazer para
sua respectiva pátria a origem da
Instituição: os italianos, destarte, fincando sua semente na Itália, os franceses na França e assim por diante.
APMP Revista

Egito - Há quem recue ao
antigo Egito para aí identificar os
primeiros resquícios do Ministério Público. É a lição de Roberto
Lyra, que, lastreado em Valori, vê
no Egito de 4.000 anos um em-

deiro, perseguindo o malvado e
mentiroso; 4 – É o marido da viúva e o pai do órfão; 5 – Faz ouvir as palavras da acusação, indicando as disposições legais aplicáveis em cada caso; 6 – Toma

‘O marco inicial do Ministério Público – e aí todos
estão concordes – é impossível de ser apontado,
embora se indiquem, aqui e acolá, alguns
antecedentes, mesmo que remotos, capazes
de, em maior ou menor grau, se aproximarem
do que hoje constitui o Ministério Público.’
brião do “parquet”, indicando, inclusive, que eram seis os deveres
cuja observância obrigava o promotor, embora, por óbvio, ainda
sem essa denominação, a saber:
“1 – É a língua e os olhos do rei
do país; 2 – Castiga os rebeldes,
reprime os violentos, protege os
cidadãos pacíficos; 3 – Acolhe os
pedidos do homem justo e verda-

parte nas instruções para descobrir a verdade” (Teoria e Prática da Promotoria Pública, 1937,
pág. 9). Interessante a observação daquele que foi chamado de
o príncipe dos promotores públicos. Anotamos, porém, que mais
por curiosidade histórica do que
propriamente rigor científico, se
pode vislumbrar nessa figura do
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Egito algo que lembre o Ministério Público, pelo menos com o
perfil que hoje conhecemos. Vêse, assim, que esse remoto promotor, ao constituir-se na língua
e nos olhos do rei, era muito mais
um representante dos interesses
do monarca do que, propriamente, dos interesses da sociedade.
Itália - Os italianos, por sua
vez, chamam para si a origem da
Instituição, citando Amaro Alves
de Almeida Filho a lição de Manzini, no sentido de que “se só se
considerar o Ministério Público
em sua qualidade de acusador público, pode ter razão Pertile (Sto-

el abogado de la gan corte de Nápoles etc”. (Do Ministério Público,
Revista Justitia – volume XXIX –
abril-junho, 1960, pág. 196)
França - A maioria dos tratadistas que se debruçaram sobre
o tema, porém, identificam mesmo na França o berço do Ministério Público, de onde, bem mais
tarde, teria se espalhado pela Europa acompanhando as investidas
de Napoleão. Essa é a opinião de
Roberto Lyra, em capítulo de seu
livro denominado “A França, Berço do Ministério Público”: Ressalta que “Cesare Lombroso, prefaciando o melhor dos livros de Ra-

‘A maioria dos tratadistas que se debruçaram
sobre o tema, porém, identificam mesmo na
França o berço do Ministério Público, de onde,
bem mais tarde, teria se espalhado pela Europa
acompanhando as investidas de Napoleão.
Essa é a opinião de Roberto Lyra.’
ria del diritto italiano, vol. VI, 2, §
233), que sustenta que esse instituto tem origem italiana, e que
não proveio nem do procurador
do rei do direito francês nem do
promotor fiscal da inquisição espanhola. Com efeito, em Veneza
havia avogadori di comum que
exerciam funções semelhantes
as do nosso Ministério Público, e
em alguns processos particulares
se nomeava também um abogado fiscal, como, por exemplo, no
processo contra o capitão general de mar Antonio Grimani. Devem recordar-se também os conservadores de la lei de Florência,
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oul de La Grasserie – Lês principes sociologiques de la criminologie - salientou numa cortesia
ao autor, que a França, desde
os enciclopedistas, preside a todas as inovações. Assim foi com
a instituição do Ministério Público, que é, essencialmente, nitidamente, francesa e foi introduzida nos parlamentos e noutras
jurisdições para a defesa dos interesses do Estado, separados da
pessoa e da propriedade do senhor feudal, do soberano” (ob.,
cit., pág. 13).
Era ainda, em verdade, um
mero preposto do Rei, com atua-

ção junto aos tribunais. Mas que
já apresentava um traço da Instituição hoje conhecida, na medida, inclusive, que esse procurador do rei se constituía no titular
do direito de acusar. Interessante, nesse aspecto, a observação
de César Salgado: “Montesquieu,
no seu precioso livro De l’Esprit
des Lois, assinalou em sentenças
memoráveis, o surgimento do
Ministério Público. Ouçamo-lo,
no original francês, para que se
fixem, precisamente, o sentido e
o alcance de seu enunciado: Nous
avon anjourd’hui une loi admirable; ctest celle qui vewut que le
prince, ‘etabli pour faire exécuter
les lois, prépose um officier dans
chaque tribunal pour poursuivre
em son nom tous les crimes; (...)
la parie publique veille pour les citoyens; elle agit, et ils sont tranquilles. Em vernáculo, podemos
dizer: “Dispomos agora de uma
lei admirável, segundo a qual o
príncipe, encarregado de executar as leis, nomeia um agente em
cada tribunal para perseguir, em
seu nome, todos os crimes; (...) a
parte pública vela pelos cidadãos;
ela age e eles se sentem tranqüilos” (Justitia, vol. XXXII – janeiromarço, 1961, pág. 30).
Destaquemos: foi mesmo
na França onde inicialmente surgiu um esboço da noção que hoje
temos do Ministério Público. Principalmente se tomarmos o ponto
de vista da ação penal. Já estava
superada a fase da acusação privada e, depois, passaria aquela
em que a titularidade era deferida a qualquer do povo. Havia, naquele tempo, uma acusação púAPMP Revista
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blica, incumbida a um órgão estatal, em nome do Rei, é verdade, mas que, em síntese, acabava
encarnando o interesse do Estado.
Não se deve olvidar que passava a
época de Luis XIV, auge do Absolutismo, onde a figura do monarca
se confundia do Estado, conforme
se pode extrair da famosa expressão L’État c’est moi.
Claro que os gens du roi velavam, também, pelos interesses
do Rei. Trata-se, contudo, de atribuição que, nem por isso, impede que neles se identifiquem as
mais remotas nuances do promotor de justiça de hoje. Aliás, até
bem pouco tempo, mais precisamente até antes do advento da
Constituição de 1988, o Ministério Público exercia funções típicas
da advocacia pública, como, verbi
gratia, a execução judicial de tributos em nome da União, tarefa
hoje cominada aos procuradores
da fazenda pública.
Parquet - A expressão “parquet”, que hoje frequentemente
designa o Ministério Pùblico, a propósito, é francesa. Segundo Tourinho Filho, “[...] na França antiga
os Procuradores e os advogados
do Rei não se sentavam sobre o
mesmo estrado onde ficavam os
Juízes, mas sobre o soalho (parquet) da sala de audiência, como
as partes e seus representantes
[...] Na sala das audiências havia
um cancelo que separava os Juizes
das demais pessoas. E porque os
Procuradores do Rei (les gens du
Roi) ficavam sentados aquém do
cancelo, com suas cadeiras postadas sob o assoalho (parquet), e
não sobre o estrado, surgiu a exAPMP Revista

pressão Procurereurs au parquet,
ou simplesmente Parquet, para
aludir aos Procuradores” (Processo penal, São Paulo: Saraiva, 26 ª
ed., 2004, vol. 2, p. 333). Para Hélio Tornaghi “os monarcas procuraram por todos os meios robustecer a posição de seus representantes, dar-lhes independência
em relação aos juizes e colocá-los
em pé de igualdade com esses, fazendo inclusive que subissem do
parquet, isto é, do assoalho para
o estrado”.
O Ministério Público no Brasil – origens históricas - Já as Ordenações Manuelinas, a partir de

seja deturpada; porque fazendo o
contrário, Deos no outro mundo,
e a nós neste dará disto conta”.
Ao Brasil dessa época, praticamente habitado apenas pela
população indígena e com presença quase insignificante do
colonizador português, as Ordenações não tinham qualquer
aplicação. Com efeito, passouse quase um século para que se
implantasse a Justiça em nosso
país, por meio do Alvará de 7 de
março de 1609, do Rei Dom Felipe III, criando um Tribunal na cidade de Salvador, denominado
Relação do Brasil e que, segundo

‘Passou-se quase um século para que se
implantasse a Justiça em nosso país, por meio
(...) do Rei Dom Felipe III, criando um Tribunal
na cidade de Salvador, denominado Relação do
Brasil e que (...) pode ser considerado ‘a pedra
angular do edifício da Justiça Brasileira’.’
1521, previam expressamente a
existência do Ministério Público e,
ao que se sabe, pela primeira vez
teria sido utilizada a expressão Promotor de Justiça: “O promotor de
justiça deve ser letrado, e bem entendido para saber espertar, e aleguar as causas, e razões que pera
lume, e clareza da Justiça, e pera
inteira conservaçam della convem,
ao qual mandamos que com grande cuidado, e diligencia requeira
todas as causas que pertencerem
à Justiça, e conservaçom de nossa
jurisdiçom, em tal guisa, que por
sua culpa, ou negligencia nom pareça Justiça, nem nossa jurisdiçom

José Henrique Pierangelli, pode
ser considerado “a pedra angular do edifício da Justiça Brasileira” (Justitia, vol. CXVII – abriljunho, 1982 – pág. 234). Esse diploma legal institui um Tribunal,
cuja composição é detalhada por
Edgard Costa, utilizando-se das
expressões originais do alvará:
“Haverá na dita Relação dez desembargadores, entrando nesse número o Chanceler, o qual
servirá de juiz da Chancelaria;
três desembargadores de agravos; um ouvidor-geral; um juiz
dos feitos da Coroa e um procurador da Coroa, Fazenda e Fisco
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e promotor de justiça” (Efemérides judiciárias, publicação do Ministério de Educação e Cultura,
Rio de Janeiro, 1961, pág. 142).
Pierangelli destaca, porém,
que “com a vinda da Família Real
para o Brasil, D. João VI, então
Príncipe Regente, por Alvará de
22 de abril de 1808, criou o Tribunal da Mesa do Desembargo
do Paço e de Chancelaria e Ordens. Esse Alvará, no seu inciso
III, criava um cargo de Promotor,
que seria exercitado por um Magistrado que eu houver de nomear” (ob. e pág. citadas).
Proclamada a Independên-

de 16 de fevereiro de 1856, determinou que o desembargador
promotor de justiça tivesse vista
de todas as apelações apresentadas aos Tribunais da Relação,
naquilo que se pode conceber
como sendo a primeira semente
da atribuição hoje exercida pelos
Procuradores de Justiça.
Ainda era, contudo, uma
atuação nitidamente vinculada
aos interesses do soberano, muito mais identificada com a antiga figura dos Les Gens du Roi, e
que refletia – e nem poderia ser
diferente – o momento histórico
ainda marcado pelo Absolutismo,

‘D. Pedro I (...) determinou que os abusos
eventualmente cometidos pela imprensa
(lembre-se que à essa época surgiu o Júri em
nosso país, inicialmente concebido exatamente
para o julgamento de crimes de imprensa),
fossem comunicados ao Promotor Fiscal.’
cia, ambos os imperadores cuidaram da função de promotor de
justiça. D. Pedro I, por meio das
decisões 160 e 161, de 21 e julho de 1825, determinou que os
abusos eventualmente cometidos
pela imprensa (lembre-se que à
essa época surgiu o Júri em nosso país, inicialmente concebido
exatamente para o julgamento
de crimes de imprensa), fossem
comunicados ao Promotor Fiscal,
a quem equiparou aos Magistrados, determinando que a ele fosse reservado o tratamento de excelência. Seu sucessor, D. Pedro
II, por meio do Decreto nº 1.723,
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embora já a essa altura bafejado
pelos ares do liberalismo e do positivismo, que emergiam naquele
século XIX.
O Ministério Público, porém, assumiria novo fôlego, aproximando-se mais do perfil hoje
conhecido, com a proclamação
da República. Daí se afirmar que
o parquet é mesmo uma obra republicana, pois a partir daí, especialmente com o advento do Decreto nº 848, de 11 de outubro
de 1890 e do Decreto nº 1.030,
de 14 de dezembro de 1890, ganhou fôlego, deixando de se constituir em mero apenso do Poder

Judiciário para se transformar na
chamada “Magistratura de Pé”. E,
de fato, o art. 164, deste último
diploma legal, declarou expressamente que “o ministério publico
é perante as justiças constituidas
o advogado da lei, o fiscal de sua
execução, o procurador dos interesses geraes do Districto Federal e o promotor da acção pública contra todas as violações do
direito”. Essa lei foi fruto da criação de Manoel Ferraz de Campos
Sales, à época Ministro da Justiça
do recém instituído governo provisório, que perduraria até 22 de
janeiro de 1891. Dada à sua atuação à frente da pasta, se atribui
a Campos Sales a áurea de precursor da independência do Ministério Público do Brasil e, por
isso, o dia 13 de fevereiro, consagrado como “Dia do Ministério Público”, coincide com a data
de seu nascimento.
O Ministério Público e sua
posição nas Constituições anteriores - A Constituição de 1891 não
fez qualquer alusão ao Ministério
Público, referindo-se, apenas, ao
Procurador-Geral da República, a
ser nomeado pelo Presidente da
República dentre os Ministros do
Supremo Tribunal Federal (art.
58, § 2º). Em cada um dos Estados, disse a Lei nº 221, de 1894,
eram nomeados Procuradores Seccionais da República, a permanecerem no cargo “enquanto bem
servirem”, à exemplo da cláusula
norte-americana do “during good
behaviour”, prevendo-se, assim,
a possibilidade de demissão “ad
nutum”, segundo critérios discricionários do administrador.
APMP Revista
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Fez menção ao Ministério
Público, pela primeira vez, em nível constitucional, a carta de 1934.
Foi a instituição, assim, incluída no
Título I, que tratava da “Organização Federal” e – vale pelo interesse histórico – mais especificamente no capítulo que cuidava dos “Órgãos de Cooperação nas Atividades
Governamentais”. Ao lado do Ministério Público, os outros órgãos
de cooperação eram o Tribunal de
Contas e os extintos Conselhos Técnicos. Como indica a denominação
do título, a Constituição tratava da
organização, apenas, do Ministério
Público da União, do Distrito Federal e dos Territórios. Deixava-se,
assim, a cada estado-membro da
Federação a incumbência de organizar, localmente, o seu Ministério
Público. Lembre-se que à época a
lei processual penal não se achava unificada em todo país, medida que se verificaria somente em
1941, com o advento do atual Código de Processo Penal.
A carta de 1934, a par de seu
aspecto pioneiro, também previu
outros direitos conferidos aos membros do Ministério Público e que, até
os dias de hoje, perduram, como a
vitaliciedade (art. 95, § 3º) e a equiparação entre os vencimentos do
Procurador-Geral da República e
do Ministro do Supremo Tribunal
Federal (art. 95, § 1º). Demais disso, também prescreveu vedações
ainda vistas, como o impedimento
ao exercício de outra função pública senão a do magistério (art. 97).
Outra importante inovação consistiu no fato de que o Procurador-Geral da República não mais seria escolhido dentre os Ministros do SuAPMP Revista

premo Tribunal Federal, mas sim,
“dentre os cidadãos com os requisitos estabelecidos para os ministros da Suprema Corte”.
A “polaca” de 1937, de sua
parte, em posição retrógrada quando comparada à Constituição de
1934, tratou do Ministério Público apenas no art. 99, in verbis: “O
Ministério Público Federal terá por
chefe o Procurador-Geral da República, que funcionará junto ao Supremo Tribunal Federal e será de
livre nomeação e demissão do Presidente da República, devendo recair a escolha em pessoa que reúna

ta Magna que ora rege os destinos do Brasil. Pela primeira vez,
em nossa história constitucional,
mereceu a instituição do Ministério Público brasileiro, as honras de
um título especial no Estatuto básico da República, embora resumido em quatro únicos artigos, desprezadas que foram, ainda desta
vez, as inúmeras emendas e sugestões apresentadas aos anteprojetos oficiais” (Ministério Público brasileiro, vol. I, p. 43)
E, de fato, embora mantendo
a - criticada – possibilidade de demissão ad nutum do Procurador-Geral da

‘Ao lado do Ministério Público, os outros órgãos
de cooperação eram o Tribunal de Contas e
os extintos Conselhos Técnicos. Como indica a
denominação do título, a Constituição tratava
da organização, apenas, do Ministério Público
da União, do Distrito Federal e dos Territórios.’
os requisitos exigidos para ministro
do Supremo Tribunal Federal”. Foi,
assim, omissa em relação à organização da Instituição, seu funcionamento, modo de ingresso, etc.
A Constituição de 1946 importou em notável avanço do Ministério Público. É dessa opinião
Mário Dias, ao ressaltar que “embora não se tenha conseguido ainda completa vitória é, sem dúvida,
digno de francos aplausos e altamente significativo para o futuro
da instituição, o relevo a que atingiram, na sua estruturação constitucional, as discussão parlamentares, durante a elaboração da Car-

República (art. 126), por outro lado
a Carta trouxe importantes avanços,
como a irremovibilidade, a vitaliciedade e a obrigatoriedade de ingresso
na carreira mediante concurso público (art. 127). Obrigou, outrossim, em
medida crucial para o futuro da instituição, que os Estados-Membros, na
organização do Ministério Público local, atentassem a tais diretrizes fixadas na lei maior (art. 128). Cominou,
ainda, aos Procuradores da República, a representação da União em juízo, “podendo a lei cometer esse encargo, nas comarcas do interior, ao
Ministério Público local”, em atribuição hoje inexistente.
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Na Constituição de 1967, promulgada em 27 de janeiro daquele
ano, foi o Ministério Público incluído na Seção IX, do Capítulo VIII, que
tratava do Poder Judiciário. Alguns
vislumbraram, em tal inclusão, um
avanço, eis que o Ministério Público
fora, finalmente, como verdadeira
“Magistratura de Pé”, colocado ao
lado do Poder Judiciário, em igualdade de condições. Outros, no entanto – e aqui se destaca a lição de
Pontes de Miranda - (Comentários
à Constituição de 1967, vol. IV, pág.
322) - afirmam que, com essa iniciativa, o parquet passou a ser, aos

gão de cooperação das atividades
governamentais”; a de 1937 mencionou o Ministério Público de forma isolada, apenas em um artigo; a
de 1946 disciplinou o Ministério Público em um título próprio; a Carta
de 1967, inseriu o parquet na seção
do Poder Judiciário e, finalmente, a
emenda de 1969, como órgão do
Poder Executivo.
O Ministério Público na Constituição de 1988 - É induvidoso que
a Carta de 1988, desenhou o perfil que hoje apresenta o Ministério Público. Embora tratando-se de
Instituição que se vê em constante

‘Inegável a confiança depositada na Instituição
pelo constituinte que, afastada qualquer
intenção de classificar o Ministério Público
como um quarto poder acrescidos àqueles
teorizados por Montesquieu (...), conferiu ao
parquet verdadeiro cheque em branco.’
olhos do constituinte, um mero “órgão auxiliar” do Poder Judiciário.
E, efetivamente, parecia a posição
mais correta na medida em que o
art. 107 daquela carta, que previa
os órgãos do Poder Judiciário, em
nenhum momento fazia menção
ao Ministério Público.
Através da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, o Ministério
Pùblico, pelo menos em termos topográficos, ocupou a posição dentro do Poder Executivo.
Em síntese, assim trataram,
a partir da República, as diversas
Constituições brasileiras o Ministério Público: a de 1934, como “ór-
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evolução, por vezes com sua atuação ampliada, outras restringidas,
ao sabor da jurisprudência dos Tribunais, é a “Cidadã de 1988” quem
traça suas diretrizes, afastando-o,
de vez, de qualquer papel representativo do Estado – e por consequência, das vetustas atribuições,
verbi gratia, de defesa do erário ou
dos atos governamentais - para assumir, indisputavelmente, a função
de defensor da sociedade. É a exata
dicção do art. 127, caput, de nossa
Carta Magna, in verbis: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defe-

sa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses socais e
individuais indisponíveis”.
Inegável a confiança depositada na Instituição pelo constituinte que, afastada qualquer intenção
de classificar o Ministério Público
como um quarto poder acrescidos àqueles teorizados por Montesquieu – classificação, diria, que
encerra uma discussão estéril, sem
qualquer conteúdo prático – conferiu ao parquet verdadeiro cheque em branco, para utilizarmos a
expressão de Ulysses Guimarães,
seu principal condutor. Para Marcelo Pedroso Goulart, com efeito,
“[...] não foi difícil ao constituinte
reconhecer no Ministério Público
um dos canais que a sociedade poderia dispor para a consecução do
objetivo estratégico da República
brasileira, qual seja, a construção
de uma democracia econômica e
social. A trajetória traçada historicamente pela Instituição habilitou-se
à representação dos interesses sociais e dos valores democráticos.
Nessa perspectiva, a Constituição
de 1988 consolidou o novo perfil
político-institucional do Ministério
Público, definindo o papel essencial
que deve desempenhar numa sociedade complexa, na defesa do regime democrático, da ordem jurídica
e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, instrumentalizando-o
para tais fins”. (Ministério Público e
Democracia – Teoria e Práxis, Leme:
Editora de Direito, 1998, pág. 90).
Ronaldo Batista Pinto
Promotor de Justiça no Estado
de São Paulo. Mestre em
Direito pela UNESP.
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Indenização decorrente
de extravio de bagagem
por empresa aérea
Renato Marcão
Luiz Manoel Gomes Júnior

I

1). Introdução
ntegra a rotina daqueles que se
utilizam de transporte aéreo suportar os ônus e inconvenientes que muitas vezes decorrem –
impunemente – da má qualidade
dos serviços prestados.
Uma das incidências mais
recorrentes diz respeito ao extravio de bagagem submetida aos
cuidados da empresa contratada,
além dos danos materiais tantas
vezes causados; subtração de objetos despachados no interior das
mesmas etc.
Como não poderia ser de
modo diverso, tais situações dão
ensejo à indenização pelos danos
morais e materiais produzidos.
2). Regras jurídicas incidentes
Na hipótese tratada, é evidente a relação de consumo estabelecida entre aquele que contrata e a empresa contratada para o
transporte aéreo.
Estão caracterizados os requisitos legais para tal afirmação,
tal como decorre do disposto nos
APMP Revista

arts. 2º e 3º do Código de Defesa
do Consumidor, e disso decorre a
aplicação das regras “consumeristas”, de matriz Constitucional
– art. 5º, XXXII, da CF.
Inegável que o contratantelesionado se enquadra no conceito
de consumidor, disposto no invocado art. 2º do CDC, e que a em-

temente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
A responsabilidade por defeito/vício na prestação de servi-

‘Na hipótese tratada (...) estão caracterizados
os requisitos legais para tal afirmação, tal como
decorre do disposto nos arts. 2º e 3º do Código
de Defesa do Consumidor, e disso decorre a
aplicação das regras ‘consumeristas’, de matriz
Constitucional - art. 5º, XXXII, da CF.’
presa contratada, a seu turno, encontra-se submetida ao conceito
de fornecedora, tal como disciplinado no art. 3º do mesmo Codex.
Disso também decorre afirmar a incidência do art. 14 do CDC,
segundo o qual “O fornecedor de
serviços responde, independen-

ço é, portanto, objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “Nos casos de extravio de
bagagem ocorrido durante o transporte aéreo, há relação de consumo
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entre as partes, devendo a reparação, assim, ser integral, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp 300.190/RJ, 4ª T.,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 24-4-2001, DJ de 18-3-2002,
p. 256, RT 803/177). “Prevalece o
entendimento na Seção de Direito
Privado ‘de que tratando-se de relação de consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente
como destinatárias finais dos serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do Consumidor’ (REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de

to (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a reparálo”. E acrescenta seu parágrafo
único: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos
de outrem”.
Digno de nota que, a teor
do disposto no art. 944, também
do Código Civil, “A indenização
mede-se pela extensão do dano”.
3). Sobre a justa reparação

‘São passíveis de justa indenização (...) o extravio
de bagagem, bem como (...) a ausência de
informações apropriadas, devidas e suficientes,
por iniciativa da empresa aérea contratada, e/
ou informações desencontradas prestadas ao
contratante-lesado, além (...) de eventuais danos .’
16/2/2004)” (STJ, REsp 612.817/
MA, 4ª T.,. rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, j. 20-9-2007, DJ de 8-102007, p. 287, RT 869/188).
Estabelecida tal premissa,
cabe citar que, consoante dispõe
o art. 186 do Código Civil Brasileiro, “Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete
ato ilícito”.
Ainda sobre esse tema, diz
o art. 927 do mesmo Estatuto Civil que “Aquele que, por ato ilíci-
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São passíveis de justa indenização, portanto, o extravio de
bagagem, bem como, dentre outras situações/condutas, a ausência de informações apropriadas,
devidas e suficientes, por iniciativa da empresa aérea contratada, e/ou informações desencontradas prestadas ao contratantelesado, além, é claro, de eventuais
danos materiais suportados pelo
contratante em razão da ineficiência da contratada.
Nesse passo, calha destacar
que “Após o advento do Código
de Defesa do Consumidor, a res-

ponsabilidade civil do transportador aéreo pelo extraio de mercadoria subordina-se ao princípio
da ampla reparação, afastandose a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia”
(STJ, AGRG 1.230.663/RJ, rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJe de
3-9-2010).
Ainda sobre o tema: “O Superior Tribunal de Justiça entende
que a responsabilidade civil das
companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da
Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia
e suas posteriores modificações
(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista” (STJ, AgRg
no AREsp 582.541/RS, 4ª T., rel.
Min. Raúl Araújo, j. 23-10-2014,
DJe de 24-11-2014). “A jurisprudência pacífica da Segunda Seção
é no sentido de que o transportador aéreo, seja em viagem nacional ou internacional, responde
(indenização integral) pelo extravio de bagagens e cargas, ainda
que ausente acidente aéreo, mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde que o
evento tenha ocorrido na sua vigência, conforme sucede na espécie. Fica, portanto, afastada a
incidência da Convenção de Varsóvia e, por via de conseqüência, a indenização tarifada. (REsp
552.553/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ
01/02/2006 p. 561)” (STJ, AgRg no
AREsp 407.809/SP, 4ª T., rel. Min.
APMP Revista
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Luis Felipe Salomão, j. 11-2-2014,
DJe de 19-3-2014).
O Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento no sentido de que “O extravio de bagagem por longo período traz, em si, a presunção da
lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar’
(REsp 686.384/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 30.5.2005)” (STJ, AgRg
no AREsp 117.092/RJ, 4ª T., rela.
Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 262-2013, DJe de 7-3-2013).
No tocante ao valor dos danos morais, a fixação deve levar
em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, AgRg no Ag 538.459/RJ,
3ª T., rela. Mina. Nanci Andrighi,
j. 6-11-2003, DJ de 9-12-2003, p.
288; STJ, EDcl no AREsp 368.355/
RJ, 4ª T., rel. Min. Raúl Araújo, j.
5-6-2014, DJe de 20-6-2014).
Deve ser estabelecido “(...)
consoante a apreciação do magistrado no tocante aos fatos
acontecidos (cf. AgRg no REsp
1.101.131/SP, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJe 27/4/2011;
AgRg no Ag 1.230.663/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe
3/9/2010, e AgRg no Ag 1.035.077/
SP, Rel. Ministro Massami Uyeda,
DJe 1º/7/2010) (STJ, AgRg no Ag
1.389.642/RJ, 3ª Turma, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15-92011, DJe de 20-9-2011).
O valor do dano moral deve
ser fixado, sempre, levando-se
em conta a situação do caso concreto. Nesse sentido: “O valor fixado a título de indenização por
danos morais baseia-se nas peAPMP Revista

culiaridades da causa” (STJ, AgRg
no AREsp 280.284/BA, 3ª Turma,
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
j. 10-12-2013, DJe de 14-2-2014).
Servem como parâmetro,
para tanto, a situação de fato;
o grau de stress, aborrecimento
e preocupação a que fora indevidamente submetida a pessoa
atingida. “O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de
tais fatores” (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de

nos exemplos da lesão corporal
curável, ou das conseqüências exteriores da injúria ou da calúnia
etc. Mas se a reparação se tem
de fazer em dinheiro, avultam os
pontos de contato entre a indenização e a pena, porque também
esta pode empregar-se na satisfação do prejudicado, proporcionando-lhe o solatium, apaziguamento, e conseguindo alteração
do sentimento e da vontade. Essa
função oferece satisfação à consciência de justiça e à personalidade do lesado, e a indenização pode
desempenhar um papel múltiplo,

‘O valor do dano moral deve ser fixado,
sempre, levando-se em conta a situação do
caso concreto. (...) Servem como parâmetro,
para tanto, a situação de fato; o grau de stress,
aborrecimento e preocupação a que fora
indevidamente submetida a pessoa atingida.’
09/10/2006)” (STJ, REsp 612.817/
MA, 4ª T., rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, j. 20-9-2007, DJ de 8-102007, p. 287, RT 869/188).
E a exigência de sua satisfação deve atender à dualidade
de naturezas vislumbradas pela
doutrina, assim resumidas por
José de Aguiar Dias (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro:
Forense, 1994, 9ª ed., vol. 2, p.
736): “Em presença dos danos extrapatrimoniais, ocorre a mesma
discriminação, quando possível a
restituição das coisas ao status
quo, isto é, em face da possibilidade de reparação natural, como

de pena, de satisfação e de equivalência.”
A regra básica repousa no
neminem laedere romano. Sendo a pessoa humana centro de
um feixe de manifestações, direitos e obrigações, valores maiores
de uma sociedade fraterna e pluralista, como estampado no preâmbulo da Constituição de 1988,
o homem deve viver honestamente e, em o fazendo, não prejudicar seus semelhantes, pena de
incidir em conduta ilícita, repudiada pela sociedade. O alterum
non laedere está consagrado no
art. 5º, não só nos incisos V e X,
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mas ao longo de todo ele, onde
perpassa a idéia do não prejuízo
a terceiros.
Portanto, a fixação do valor
da indenização, conduz ao reconhecimento de um dever de servir
de desestímulo à repetição de situações, theory of deterrance do
Direito Inglês (processo de dissuasão ou desmotivação do ofensor),
assumindo, em acréscimo, um caráter punitivo (punitive ou exemplary damages norte-americano),
que vem já do Direito Romano e se
traduz em Diplomas como o Código Nacional de Trânsito, o Código

Civil por Danos Morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª ed.,
ps. 219 a 225).
Uma indenização proporcional ao interesse ferido representa considerável desafio ao julgador, ao tentar encontrar um ponto de equivalência entre variáveis
que não têm, propriamente, um
traço comparativo. Porque nem
se pode dar ênfase demasiada à
compaixão pela vítima, desconhecendo o peso da condenação para
o lesante, nem se pode deixar o
prejuízo sem reparação adequada, tampouco devendo incidir no

‘Uma indenização proporcional ao interesse ferido
representa considerável desafio ao julgador, ao
tentar encontrar um ponto de equivalência entre
variáveis que não têm, propriamente, um traço
comparativo. Porque nem se pode dar ênfase
demasiada à compaixão pela vítima.’
Brasileiro de Telecomunicações,
o Código Eleitoral e da revogada
Lei de Imprensa.
De sorte que a indenização
há de consistir em montante que
represente advertência ao lesante
e à sociedade de que não se aceita o comportamento ou o evento lesivo advindo daquele, função
preventiva de relevante papel na
pedagogia da aprendizagem social.
Há de sentir o lesante a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do
resultado lesivo produzido, pela
condenação em quantia economicamente significante, conforme
Carlos Alberto Bittar (Reparação
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erro de um arbitramento diminuto ou sem a sua quota preventivo-punitiva.
Anote-se, ainda, que nos
termos da Súmula 362 do STJ, “A
correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento”.
4). Discussão do quantum em
Recurso Especial
Por fim, cabe anotar que
o Superior Tribunal de Justiça só
admite recurso especial com a finalidade de discutir o quantum da
indenização nas hipóteses em que
se encontrar fixada em patamar ir-

risório ou exorbitante. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 597.133/
MG, 3ª Turma, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 5-3-2015, DJe
de 11-3-2015; STJ, AgRg no AREsp
596.246/RS, 4ª Turma, rela. Mina.
Maria Isabel Gallotti, j. 6-11-2014,
DJe de 14-11-2014.
Incide, no caso, a vedação
determinada pela Súmula nº 7
do STJ, que tem o seguinte teor:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial” quando for razoável
a quantia estipulada nas instâncias ordinárias.
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; Prisões Cautelares, Liberdade Provisória e
Medidas Cautelares Restritivas;
Crimes Ambientais; Crimes contra
a Dignidade Sexual; Estatuto do
Desarmamento; Crimes de Trânsito; Tóxicos e Código de Processo Penal Comentado (no prelo).
Luiz Manoel Gomes Junior
Mestre e Doutor em Direito pela
PUC/SP. Professor nos Programas
de Mestrado em Direito da Universidade de Itaúna (UIT-MG), da
Universidade Paranaense (Unipar-PR) e dos cursos de Pós-graduação da PUC/SP (Cogeae) e
da Escola Fundação Superior do
Ministério Público do Mato Grosso (FESMP-MT). Atuou como Consultor da Organização das Nações
Unidas (2008-2010) e Pesquisador do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2013-2014). Advogado
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A Máfia em guerra – Parte 3 (Final)
Os ‘Homens de Honra’ e o ‘Adeus à Máfia’ na década de 1980
Por Marcio Sérgio Christino e
ANA CAROLINA GREGORY VILLABOIM

N

a edição anterior da APMP
Revista, a segunda parte
desse estudo terminou
falando sobre Giovanni Falcone,
membro da Magistratura italiana
que surgiu no final da década de
1970 como combatente dos mafiosi, como integrante do Ufficio
Istruzione de Palermo, que investigava e preparava os casos para
julgamento. Foi lá que uniu-se ao
antigo amigo Paolo Borsellino e
juntos passaram a trabalhar na
descoberta de conexões suas investigações.

Giovannni Falcone e o amigo Paolo Borsellino

No outono de 1983, Tommaso Buscetta, sua mulher Cristina e seus quatro filhos decidiram
mudar do Rio para São Paulo. A
chegada dos mesmos estava prevista para a noite de quinta-feira, 22 de outubro daquele ano.
Saíram do Rio de Janeiro todos
APMP Revista

Tommaso Buscetta com sua mulher, Cristina

em um só carro. Porém, durante a viagem, resolveram passar a
noite num hotel, chegando, então, a São Paulo na sexta-feira
pela manhã.
No sábado Buscetta, e Cristina estavam levando sua filha
Lisa para a escola, a fim de prestar o exame de admissão, quando Tomaso parou para comprar
um doce para ela e viu-se rodeado por policiais do Rio de Janeiro, que demonstraram estar bem
informados sobre todos seus movimentos. A prisão tinha por base
a acusação de tráfico internacional de entorpecentes.
“A notícia de minha captura atraiu a tenção das autoridades italianas, e um dia apareceu
o juiz [Giovanni] Falcone queren-

do me interrogar por uma acusação de tráfico de drogas. Mas, na
verdade, seu interesse real era a
guerra da Máfia daqueles anos”,
disse Buscetta, que, em 7 de julho de 1984, foi extraditado para
a Itália. No Brasil, antes do pedido de extradição da justiça italiana ser atendido, Tomaso se recusou a responder às perguntas
feitas pelo juiz Falcone.
Antes de ser entregue às
autoridades estrangeiras, Buscetta tentou o suicídio, ingerindo estricnina, um veneno para
ratos utilizado em sua fazenda
situada em Belém. Infelicidade
ou não, Buscetta fora socorrido
por uma dose de curare [veneno
utilizado pelos índios], que teve o
efeito de conter a progressão le-

Buscetta foi preso e extraditado para a Itália
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tal de estricnina. Após sua chegada
à Itália, Tomaso ficara preso na sede
central da Polícia de Roma, onde De
Gennaro e Falcone haviam lhe preparado um pequeno apartamento.
Os primeiros depoimentos
diante de Giovanni Falcone não foram fáceis. O juiz inspirava confiança. Tomaso o descrevia como: “...um
homem tímido, dotado de um olhar
bondoso, que não tentava parecer
um ser superior...”. Tomaso e Falcone tinham seus encontros no apartamento de Buscetta. Os interrogatórios prosseguiram até dezembro,
durando cerca de três meses. O juiz
Falcone, sozinho, transcrevia pessoalmente as declarações à mão.
ESTADOS UNIDOS - Falcone alertou Buscetta que não podia prometer nada a respeito do seu futuro
judiciário, pois na época não havia
nenhuma lei que previsse redução
da pena aos colaboradores da justiça. Foi através do processo denominado “Pizza Conection” (tráfico de drogas entre Sicília e Nova
York) é que Buscetta teve contato
com as autoridades norte-americanas, bem como o Drug Enforcement Agency (DEA), que em troca de suas declarações prometera
proteger sua família.
Tomaso foi para os Estados
Unidos em dezembro de 1984. Com
base nas declarações de Buscetta,
o Juiz Falcone e seus colegas promotores deram início ao “MAXI
PROCESSO”, um processo contra a
Cosa Nostra de quantias homéricas:
475 acusados de associação mafiosa. Tomaso voltou à Itália para, em
fevereiro de 1986, depor no “MAXI
PROCESSO”, no qual fora condena-
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do a 3 anos e 6 meses por formação de quadrilha de tipo mafioso.
A MORTE DE FALCONE - Em 23 de
maio de 1992, Buscetta recebeu um
telefonema de De Gennaro, dizendolhe que o juiz Falcone tinha sido assassinado, junto com sua mulher, em Capaci. A respeito disso, afirmou: “...Ao
trucidar Falcone, os chefões da Cosa
Nostra quiseram avisar a todos que
ainda estavam vivos e não tinham a
mínima intenção de ceder, de renderse diante da força da lei...”.
Falcone e Borsellino foram
amigos de infância. Mais tarde, cursaram a faculdade de Direito de Palermo e ambos optaram pela magistratura. No começo de suas carreiras,
ambos foram para províncias da Sicília, Borsellino em Agrigento e Monreale e Falcone em Lutini e Trapani.
Borsellino voltou para Palermo no começo dos anos 1970, enquanto Falcone voltou em 1978, trabalhando no setor de corrupção em
bancos. Falcone, nesta fase, passava
por uma crise pessoal, já que se separou de sua mulher, pois esta estaria indo viver com outro homem (o
“juiz-chefe” de Trapani; Falcone era
subordinado a ele). Em setembro
de 1979, a Máfia matou um membro da Coomissão Anti-Máfia, Cesare Terranova.
Aí é que começa a história dos
excellent cadavers.
FALCONE E BORSELLINO - A partir
de então, Falcone teve a oportunidade de mudar do setor de corrupção a bancos para o escritório de investigação onde seu amigo Borsellino estava, o Ufficio Istruzione of Palermo, que investigava e preparava

os casos para julgamento. O primeiro grande caso da Máfia de Falcone:
tratava-se de três grandes “famílias”
de Palermo: a INZERILLO, a SPATOLA
e a DI MAGGIO, que estavam sendo
acusadas de tráfico internacional de
heroína, juntamente com a “família” GAMBINO, de New York. Ficou
conhecido como o caso “SPATOLAINZERILLO” de heroína.
O promotor Gaetano Costa ficou muito exposto quando assinou
o mandado de prisão de muitos mafiosos. Logo, para evitar futuros derramamentos de sangue, o caso foi
para mesa do juiz Falcone. O que fora
inútil, já que o Procurador da República, Gaetano Costa, foi morto em
6 de agosto.
Borsellino ficou encarregado das investigações do caso do
assassinato de seu amigo, o capitão Emanuel Basile, exatamente
ao mesmo tempo em que Falcone começou seu caso “SPATOLAINZERILLO”. Ocorre que, durante
essas investigações, Borsellino
descobriu que uma das últimas
coisas feitas por Basile fora ter
procurado no apartamento de

O capitão Emanuel Basile, que foi assassinado
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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. Nenhum dos dois tinha a
intenção de se tornarem promotores anti-Máfia.
TOMASO BUSCETTA - A polícia grampeou o telefone de Ignazio Lo Presti, o que garantiu resultados imediatos. Após poucas semanas do
assassinato de Salvatore Inzerillo,
Lo Presti recebera uma série de telefonemas de um homem no Brasil,
o qual se chamava por “Roberto”,
mas que os investigadores rapidamente o identificaram como sendo
TOMASO BUSCETTA, uma figura legendária da Máfia siciliana.
Tomaso era conhecido como
o chefe dos dois mundos; deixou Palermo durante a 1ª Guerra da Máfia
(em 1969) e mudou-se para os EUA.

Salvatore Inzerillo: na mira de Paolo Borsollino
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Buscetta passou a maior dos anos
1970 na prisão, mas após sua soltura, em 1980, restabeleceu-se na
América do Sul (Brasil). O mais importante dos grampos feitos no telefone de Lo Presti: Nino Salvo, um
poderoso “coletor de impostos”, estava ansioso para arrumar uma volta de Tomaso Buscetta a Palermo,
a fim de restabelecer paz entre as
famílias mafiosas.

O ‘coletor de impostos’ Antonio Nino Salvo

A PRISÃO DE KO BAK KIM – Em
abril de 1983, Falcone foi para França interrogar uma importante testemunha, Francesco Gasparini, um
italiano que trazia drogas da Tailândia para a máfia em Palermo. Gasparini fora preso no aeroporto de
Pans, portando heroína em sua bagagem, já estando preso por dois
anos. Mesmo sendo um marginal
comum, usado pela Máfia, Gasparini podia atualizar o juiz Falcone
no caso Spatola (de tráfico de drogas), confirmando que a Sicília vinha
importando heroína da Tailândia.

Gasparini voava para Bangkok e recebia a “mercadoria” de
um fornecedor chinês chamado
“KIM”, entregando, depois, para
Gaspare Mutolo em Palermo. Ao
mesmo tempo em que Falcone indiciou 14 mafiosos pelo assassinato do general Dalla Chiesa, a polícia italiana localizou o fornecedor
referido na Tailândia.
Os cartões postais que Francesco Gasparini recebia de Bangok
eram de KO BAK KIM, pessoa que
somente conhecia como Kim. Os
policiais, ao prendê-lo, acharam,
sob sua posse, diversos documentos que confirmavam suspeitas anteriores: os endereços de muitos
mafiosos, incluindo o que fora preso pelo tráfico, de navio, de 233 Kg
de heroína. Desde então, Ko Bak
Kim concordou em colaborar com
os magistrados, como delator. Enquanto Falcone, juntamente com
um colega promotor, foi para Tailândia interrogar Ko Bak Kim.
Neste momento, o Procurador de Justiça Rocco Chinnici,
chefe de Falcone, foi brutalmente assassinado.

Rocco Chinnici, o chefe de Giovanni Falcone
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Destruição de vários automóveis dá uma ideia da brutalidade do assassinato de Rocco Chinnici

A PRISÃO DE BUSCETTA – Em 1983,
a polícia brasileira finalmente prende Tomaso Buscetta, sob a suspeita de ser o principal coordenador
do mercado de cocaína entre Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Europa
e EUA. Sofreu torturas dos policiais
brasileiros mas, então, recusouse a falar. Enquanto isso, EUA e
Itália requereram sua extradição.
Porém, os EUA cederam o pedido da Itália, já que Buscetta tinha que terminar de cumprir uma
pena em seu país natal.
Em Junho de 1984, Falcone chegou ao Brasil com 50 per-

guntas elaboradas pelos italianos,
que deveriam ser feitas a Buscetta por um magistrado brasileiro,
sendo que, certo momento, Tomaso olhou para Falcone e disse que demoraria a noite inteira
para responder cada pergunta.
Foi aí que Falcone teve a intuição
de que Buscetta se tornaria uma
testemunha do governo italiano.
Falcone voltou para Palermo, enquanto a polícia italiana
continuava o processo de extradição de Buscetta. Após alguns
dias de sua chegada à Itália, Buscetta pediu para falar com o juiz

Tomaso Buscetta teve extradição para Itália cedida porque tinha que terminar de cumprir pena
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Falcone. Na primeira conversa,
Buscetta alertou o magistrado:
“Depois desse interrogatório você
nunca poderá se esquecer que
estará abrindo uma conta com
a Cosa Nostra que se encerrará com sua morte. Tem certeza
que quer continuar com isso?!”.
As confissões de Buscetta
ajudaram os promotores americanos e italianos a decifrarem
toda uma gama de provas que já
tinham em mãos. EUA e Itália fizeram um acordo para proteger
e compartilhar os depoimentos
de Tomaso. Mesmo extraditado
para seu país natal, Tomaso seria
admitido no programa de proteção a testemunha nos EUA.
Indubitavelmente, a violação do OMERTÀ [silêncio obstinado] feita por Buscetta, bem
como a demonstração que o grupo anti-Máfia era capaz de proteger suas testemunhas, incentivou outros “homens de honra” a
colaborarem com a Justiça.
MAXI-PROCESSO - Final de 1986:
com o maxi-processo já nos tribunais e com as acusações do maxiprocesso-2 já formalizadas, Paolo
Borsellino decidiu deixar o grupo
anti-Máfia, tornando-se candidato a promotor-chefe (Promotor
da República de Marsala) da cidade de Marsala, próxima a Palermo. Com a saída de Paolo do
grupo anti-Máfia, os colegas disseram que o contato diário com
Falcone era difícil.
Dezembro de 1987. Sentença do maxi-processo: 344 réus
condenados, num total de 2.665
anos de prisão. Réus consideraAPMP Revista
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dos chefes de muitas famílias
mafiosas importantes, tais como
Michele Greco, Francesco Madonia, Totó Riina, Bernardo Provenzano. 114 réus foram absolvidos
por insuficiência de provas, en-

outro delator da Máfia, Salvatore
Contorno, condenando-os a 3 e 6
anos de prisão, respectivamente. Finalmente, um processo que demorou 22 meses, do começo ao fim, somente 6 meses a mais que o “Pizza

mo. A partir de então, Antonio Meli
tentava, de todas as formas, destruir a imagem e impor barreiras
ao trabalho do grupo anti-Máfia.
No ano de 1988, novas leis
limitavam os poderes dos promo-

Francesco Madonia, chefe de família mafiosa

Outro delator da Máfia: Salvatore Contorno

Calderone, mafioso envolvido no caso Spatola

tretanto 18 desses foram posteriormente executados pela Máfia
assim que postos em liberdade.
O Tribunal demonstrou piedade no que diz com Buscetta e

Conection” em Nova York, o maior
caso de tráfico de drogas da história dos EUA, o qual tivera 22 réus.

tores, uma vez que passariam a
ser legalmente responsáveis pelos
erros cometidos. Assim, os magistrados italianos precisariam
de provas sólidas para convencer, antes de se prender qualquer pessoa, isto é, não bastavam indícios.
Giovanni Falcone viveu
um momento de constantes humilhações públicas. Todos os
dias, surgiam falsas acusações
de todas as partes contra ele.
Em contrapartida, Paolo Borsellino aproveitava um dos momentos mais felizes de sua vida.
Longe dos holofotes, estar na
província de Marsala era uma
benção quando Palermo era,
novamente, o centro das intrigas políticas, lutas de poder e
controvérsias.

Bernardo Provenzano, réu do maxi-processo
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REENCONTRO COM BUSCETTA Com as revelações de Antonio Calderone, um mafioso envolvido no
caso Spatola, Falcone voou, em fevereiro de 1988, para uma locação
secreta nos EUA, onde Buscetta estava escondido. Falcone disse a Tomaso sobre o depoimento de Calderone, no intuito de persuadi-lo a
falar sobre envolvimento de políticos italianos com a Cosa Nostra.
MOMENTO CONTURBADO - Desde
Janeiro de 1988, o Conselho Superior da Magistratura escolheu Antonio Meli, ao invés de Giovanni
Falcone, como novo chefe do escritório de investigação de Paler-
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Mesmo trabalhando com
pouquíssimos recursos, Borsellino, paulatinamente, construiu um
escritório composto por jovens
magistrados que, embora pequeno, começou a funcionar eficientemente, chegando a desfechos
brilhantes em casos da Máfia.

O então ministro da Justiça, Claudio Martelli

trabalho como “Diretor de questões penais” foram marcados por
grandes trunfos: a prisão de Michele Greco e outros chefes da
máfia em Palermo, a criação de
um FBI italiano, criação dos escritórios distritais de promotoria e, terminando, com a decisão histórica da Suprema Corte
no maxi-processo. Falcone fez,
indubitavelmente, uma revolução judicial.

O novo ministro da Justiça, Claudio Martelli, em resposta
à grande pressão do povo italiano, que exigia uma atitude mais
enérgica do governo no combate
à Máfia, convidou imediatamente Giovanni Falcone para assumir o cargo de “Diretor de questões penais” em Roma. Em poucos meses de trabalho em Roma,
Falcone mudou toda a estrutura
de organização na guerra contra
a Cosa Nostra.
1991. Aceitando o referido
convite, Falcone se mudou para
Roma. Os primeiros 10 meses de

VEREDITO NO MAXI PROCESSO Na tarde em que a Suprema Corte proferiu a sentença do maxiprocesso, Falcone e seus colegas
tiveram uma quieta e pequena
comemoração no Ministério da
Justiça em Roma. Primeiro telefonaram para colegas que estiveram envolvidos no caso, como
Paolo Borsellino. Mas foi uma celebração muito consciente, “sóbria”, pois todos lá sabiam que
algo grande acabara de acontecer e, de alguma forma, mais
cedo ou mais tarde, teriam que
pagar um preço.

Pietro Giammanco (centro) conversa com Falcone, a quem não dava o controle das investigações

A MORTE DE GIOVANNI FALCONE
- 24 de maio de 1992. Sábado.
Depois de uma manhã de trabalho, Falcone deixou Roma para ir
a Palermo, onde ele retornava todos os finais de semana. Sua mulher, Francesca, ainda trabalhava
na Sicília, entretanto sua transferência para Roma já estava marcada, para ficar próxima de seu
esposo. Naquela semana, Francesca estava em Roma e Falcone, ao invés de viajar na sexta à
noite, como de praxe, adiou sua
ida para sábado à tarde, para

AFASTAMENTO DE FALCONE - O
promotor-chefe Pietro Giammanco não dava a Falcone o controle
sobre as investigações da Máfia
em Palermo, bem como mantinha-o na escuridão sobre casos
importantes, excluindo o juiz das
investigações. Negaram-lhe permissões para grampear linha telefônicas de suspeitos.
A partir de 1990, Falcone
começou a gravar suas frustrações em um diário, somente mostrado para os amigos mais chegados, como Paolo Borsellino.
Como precaução, Giovanni deu
algumas páginas de seu diário a
uma jornalista que confiava, Liana Milella, pedindo-lhe que não
publicasse o documento.
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Jornal estampa em manchete a morte brutal

então viajar com sua mulher. Viajaram num avião do governo e, ao
pousarem em Palermo, três carros
batedores da polícia italiana, com
uma escolta de sete seguranças, os
aguardavam.
Mas desde que medidas de
segurança foram cortadas nos últimos anos, nenhum helicóptero sobrevoou a rota que Falcone faria do
aeroporto até sua residência. Desse
modo, ninguém percebeu a estranha movimentação que ocorria na
estrada próxima a cidade de Capaci, apenas poucos quilômetros do
aeroporto. Um “time” de homens
de honra, vestidos como construtores, haviam feito os últimos ajustes
nos 500 Kg de explosivos que foram
postos dentro de um cano de esgo-

Uma explosão gigantesca destruiu três carros e matou Giovanni Falcone e sua esposa, Francesca

to metálico, o qual passava por debaixo da estrada.
Assim que a noite se aproximava, um grupo de homens, bem
distante do local dos fatos, aguardavam o momento certo para acionarem a bomba por controle remoto.
Falcone dirigia seu Fiat Croma blindado, um gesto pequeno de
liberdade para alguém que tinha uma
vida rodeada de medidas restritivas.
Francesca seguia ao seu lado, no banco de passageiros e seu motorista no
banco de trás. Assim que o comboio

A estrada para Capaci, onde homens vestidos de construtores posicionaram 500 kh de explosivos
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passou a cidade de Capaci, a estrada toda foi alvo de uma explosão gigantesca, semelhante ao epicentro
de um terremoto. Os três carros estavam destruídos.
As pessoas da viatura que seguia na frente, morreram na hora. Os
três seguranças no último carro escaparam com alguns ferimentos, enquanto Falcone, Francesca e o motorista estavam seriamente feridos,
mas vivos quando as ambulâncias
chegaram. O motorista, estando no
banco de trás, sobreviveu, enquanto
Falcone veio a óbito após chegar ao
hospital. Se Falcone não tivesse insistido em dirigir o carro, talvez estivesse vivo.
Ele tinha 53 anos. Francesca
Movillo parecia ter chance de sobreviver e, quando retomou a consciên-

Francesca Movillo perguntou sobre o marido
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cia, perguntou onde estava seu
Giovanni. Após duas operações,
morreu naquela noite. Ela tinha
46 anos.
A morte de Falcone chocou toda nação italiana. Na cidade de Palermo, pessoas penduravam lençóis com escritos protestando a morte do magistrado:
“Palermo exige Justiça”, “Chega”,
“Tirem os mafiosos do governo”,
“Falcone vive”. Muitos comentaristas diziam que o assassinato de
Giovanni simbolizou a morte do
Estado italiano. O funeral de Falcone foi um drama nacional. Todas as emissoras de TV exibiam
o enterro ao vivo.
Assim que soube do atentado, Paolo Borsellino correu para
o hospital que Falcone havia sido
socorrido. Chegou a tempo de ver
o amigo morrer. A filha de Paolo chorava copiosamente, não só
por Falcone, mas sim pelo fato de
sentir que cada vez mais a morte
de seu pai se aproximava.
A MORTE DE BORSELLINO - Nos
dias que seguiram a tragédia de
Capaci, Paolo estava deprimido e
em estado de choque. Quando o
público italiano caiu em si, dando-se conta da perda que sofreram com a morte do magistrado,
a mídia do país voltou toda sua
atenção e, sine dubio, esperança a Paolo Borsellino.
Ao retornar ao trabalho,
Paolo trabalhava como nunca,
mais do que na época do maxiprocesso, como se soubesse que
seu tempo era curto. Em meados
de julho de 1992, Borsellino se encontra em uma situação extraor-
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dinária de interrogar três grandes
delatores da Máfia.
19 de Julho de 1992. Paolo
Borsellino, acompanhado de seus
seis seguranças, viajam para Palermo para visitar sua mãe, já que
estava preocupado com seu coração e planejava levá-la ao médico. Havia carros estacionados em
frente ao prédio em que sua mãe
morava, em Via D´Amelio, quando
a escolta, composta por três carros chegou ao seu destino.
Alguns dias antes, a segurança do juiz Borsellino requereu que aquela área se tornasse
proibida de estacionar, uma medida de proteção contra eventuais carros-bomba, mas o pedido
não foi examinado pelo governo
de Palermo a tempo.
Borsellino, então, saiu do
carro, escoltado por cinco agentes, todos altamente armados.
Um sexto agente permaneceu na
direção do veículo-líder.
Assim que Paolo se aproximou do portão do edifício de
sua mãe, ele e seus cinco agen-

tes voaram pelos ares, devido a
uma explosão que podia ser ouvida a milhas de distância. Todos
morreram.
No dia seguinte de seu enterro, a maioria dos promotores
anti-Máfia do escritório distrital
de Palermo renunciam seus cargos, exigindo a remoção de seu
chefe, Pietro Giammanco, culpando-o de obstar o trabalho de Falcone e Borsellino.
Rita Atria, a garota siciliana
de 17 anos que recorreu a Paolo,
depois de seu irmão e pai terem
sidos mortos pela Máfia, jogouse do terraço de seu apartamento
em Roma, onde ela vivia escondida. “Não restou ninguém para
me proteger”, ela escreveu em
seu bilhete suicida.
PÓS-MORTE DOS MAGISTRADOS - A partir de então, o governo italiano tomou sérias medidas: em poucos dias, foi criado o
1° Programa de Proteção a Testemunhas, oferecendo reduções
na pena e suporte para mafiosos

Assim que Borsellino se aproximou do portão do edifício, ele e seus agentes voaram pelos ares
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No dia seguinte a morte de Borsellino, a maioria dos promotores anti-Máfia renunciou ao cargo

que se propunham a colaborar
com o governo (uma ideia que os
promotores em Palermo vinham
pedindo há pelo menos uma década); o governo decidiu transferir
os grandes chefões da Máfia para
prisões em ilhas isoladas na costa italiana, impossibilitando qual-

quer tipo de comunicação com as
organizações criminosas; e a mais
drástica de todas as decisões tomadas, o primeiro-ministro Giuliano Amato enviou 7.000 tropas
italianas para a Sicília.
Mesmo sendo inexperientes os soldados que compunham

o exército, eles tiveram uma importante função: enquanto faziam
a guarda das casas de políticos e
magistrados, foi possível botar
centenas de policiais treinados
para se dedicarem, inteiramente, para o trabalho investigativo.
Desde a morte de Borsellino
até a primavera de 1994, os promotores anti-Máfia descrevem
este como sendo um momento
mágico. A polícia italiana desmantelou inteiras organizações criminosas, prendeu grandes figuras
da Cosa Nostra que eram procuradas há décadas, evitou atentados homicidas, rastreou bilhões
de dólares ilegais, indiciou empresários, políticos, magistrados
e policiais acusados de protegerem mafiosos.
Mais de 600 pessoas se tornaram testemunhas do governo,
praticamente um número raro em
se tratando de crime organizado.
Aos poucos, a parede do OMERTÁ começava a ruir. Tomaso Buscetta morreu de câncer em 2000,
aos 71 anos de idade, nos Estados
Unidos, depois de sofrer cirurgias
plásticas para despistar os numerosos “assassinos sob encomenda”, visto que tinha quebrado a
OMERTÀ E colaborado com a justiça – o que, no meio mafioso, é
a mais grave das traições.
FIM
Bibliografia: Alexander Stille, Excellent Cadavers, ed. 1995, Vintage Books.

A medida mais drástica foi do primeiro-ministro Giuliano Amato, que enviou 7.000 tropas à Sicília
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Infografia: Reprodução de imagens
pesquisadas na Internet.
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“UBUNTU”

“Respeito. Cortesia. Compartilhamento. Comunidade. Generosidade. Confiança. Desprendimento.
Uma palavra pode ter muitos significados. Tudo isso é o espírito de Ubuntu. Ubuntu não significa
que as pessoas não devam cuidar de si próprias. A questão é: você vai fazer isso de maneira a
desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela melhore?”
Nelson Mandela
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QUANDO?
16 a 23/01/2016
ONDE?
Na Sede Campestre da
APMP, em São Roque

Maiores informações, na Sede Executiva APMP, pessoalmente
ou entrar em contato pelo telefone (11) 3188-6464,
opção 05, com o Departamento de Eventos.

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

APMP SOCIAL

Espaço Washington Barra - A APMP batizou, em
cerimônia realizada no dia 04/09, o restaurante de sua
Sede Social como “Espaço Washington Barra”, em homenagem ao seu ex-presidente, falecido em agosto.
Dezenas de membros do Ministério Público, dirigentes
associativos e autoridades de todo o país prestigiaram
o evento, entre eles a presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp),
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, a presidente da Previdência Associativa do Ministério Público
(Jusprev), Maria Tereza Uille Gomes, e o procuradorgeral de Justiça (PGJ) de São Paulo, Márcio Fernando
Elias Rosa. Além do presidente Felipe Locke Cavalcanti, a diretoria da APMP foi representada, na ocasião, pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez,
o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º
tesoureiro, Marcelo Rovere, a diretora do Departamento de Patrimônio e uma das diretoras da APMP
Mulher, Fabiola Moran Faloppa, e a diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza. Pela Conamp, além da presidente Norma Cavalcanti, compareceram o 2° vicepresidente, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, o
tesoureiro, Marcelo Lima de Oliveira, o assessor institucional, José Silvério Perdigão, e o ex-presidente
César Mattar. Das associações do Ministério Público,
prestigiaram o evento os presidentes Adelcion Calina
(Espírito Santo), Benedito Torres Neto (Goiás), Cláudio Franco Félix (Paraná), Elisio Teixeira Neto (Distrito Federal), Janina Schuenck Brantes Sacramento
(Bahia), José Augusto Cutrim Gomes (Maranhão), LinAPMP Revista

domar Tiago Rodrigues (Mato Grosso do
Sul), Lucas Felipe Azevedo de Brito (Ceará),
Luciano César Casaroti (Tocantins), Luciano
Oliveira Mattos de Souza (Rio de Janeiro),
Luciano Trierweiller Naschenweng (Santa Catarina), Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (Pará), Paulo Rubens Parente Rebouças (Piauí), Reinaldo Alberto
Nery de Lima (Amazonas), e Sérgio Hiane
Harris (Rio Grande do Sul). Os presidentes
das associações de Minas Gerais, Nedens
Ulisses Freire Vieira, e de Rondônia, Flávia
Barbosa Shimizu Mazzini, foram representados, respectivamente, por José Silvério
Perdigão e Marcelo Lima de Oliveira. Também estava presente Ana Carolina Scultori
Teles Leiro, vice-presidente da Associação Nacional
do Ministério Público Militar (ANMPM). Do Ministério Público de São Paulo (MPSP), além do procurador-geral de Justiça, compareceram o ouvidor Roberto Fleury de Souza Bertagni, o ex-presidente da
APMP e secretário do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores, Walter Paulo Sabella, as integrantes
do Órgão Especial, Maria Cristina Pera João Viegas
e Natália Fernandes Aliende da Matta, os membros
do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP),
José Oswaldo Molineiro, Motauri Ciocchetti de Souza (secretário do colegiado) e Pedro de Jesus Juliotti,
o vice-secretário da Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos, Edgard Moreira da Silva, o representante da Procuradoria Cível, Sebastião Silvio de Brito,
o ex-corregedor do MPSP, Herberto Magalhães Silveira, o ex-presidente da APMP, João Lopes Guimarães,
o chefe de gabinete da PGJ, Ricardo de Barros Leonel,
e o subprocurador de Justiça Institucional, Gianpaolo
Poggio Smanio. Outras autoridades presentes foram
Mágino Alves Barbosa, secretário adjunto da Secretaria do Estado da Segurança Pública, Olheno Ricardo
de Souza Scucuglia, chefe de gabinete da Secretaria
do Estado da Segurança Pública, Eloisa de Souza Arruda, ex-secretária do Estado da Justiça e da Defesa da
Cidadania, o desembargador João Francisco Moreira
Viegas, representando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Luiz Orlando de Barros Segala,
representante da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (Anoreg-SP), e o reitor
da Universidade do Noroeste Paulista (Unorp), Eudes
Quintino de Oliveira Júnior, entre outros convidados.
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O 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere (à esquerda), e o ex-jogador Evair, que
deu o pontapé inicial de uma das partidas do 14º Torneio de Futebol Society do MP

Na categoria Força Livre, a equipe do Distrito Federal foi campeã; Luciano Coutinho,
o goleiro da APMP, foi o menos vazado e Gustavo Eloi, do Paraná, foi o artilheiro

Minas Gerais foi campeã na categoria Master, na qual também teve o goleiro
menos vazado, Rodrigo Antônio; o artilheiro foi Marcelo Freire Garcia, da APMP
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TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL SOCIETY - A 14ª
edição do Torneio Nacional de Futebol Society do
Ministério Pública, organizada pela APMP no período de 05 a 07/09 na capital paulista, reuniu 1.000
atletas de todo o país. Foi a maior confraternização esportiva de integrantes da Instituição já realizada. O evento, patrocinado pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)
e pela Previdência Associativa do Ministério Público (Jusprev), com apoio da Armor Blindados, teve
jogos disputados nos campos da Playball, na Pompeia, e do Nacional Atlético Clube, na Barra Funda.
O pontapé inicial de uma das partidas, na abertura
do evento, foi dado pelo ex-jogador Evair, ídolo do
Palmeiras. “Quero agradecer a todas as associações
que compareceram. Esse Torneio representou um
recorde, com cerca de 1.000 participantes”, afirmou o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti. A presidente da Conamp, Norma Angélica Reis
Cardoso Cavalcanti, agradeceu a entidade de classe paulista e revelou, na ocasião, que a 15ª edição
do Torneio, em 2016, será realizada em Santa Catarina. Prestigiaram a abertura do evento o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo
(Jucesp), Sandro Ricciotti Barbosa, os membros do
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP),
José Oswaldo Molineiro e Pedro de Jesus Juliotti, e
o presidente do Movimento do Ministério Público
Democrático (MPD), Roberto Livianu. O Departamento de Esportes da APMP, que tem como diretores Luciano Gomes de Queiroz Coutinho e Rafael
Abujamra, organizou o Torneio em conjunto com o
Departamento de Eventos, que tem como diretora Paula Castanheira Lamenza. A entidade de classe disponibilizou 30 funcionários para dar suporte
a todas as partidas, competidores e visitantes, providenciando transporte, hospedagem, alimentação
e a resolução imediata de demandas diversas. No
restaurante, havia um grupo musical animando os
participantes. O Torneio Nacional de Futebol Society foi disputado em quatro categorias: Força Livre (que reúne atletas de todas as idades), com 15
equipes; Master (de 35 a 45 anos), com 19 equipes;
Super Master (acima de 45 anos), com 14 equipes; e
Sênior (53 anos ou mais), com sete equipes. E teve
APMP Revista
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quatro campeões diferentes. Na categoria Força Livre, o Distrito Federal foi campeão com uma vitória
por 1 x 0 sobre São Paulo na decisão. Luciano Coutinho, o goleiro da APMP, foi o menos vazado e Gustavo Eloi, do Paraná, foi o artilheiro. Nessa categoria,
o 3º lugar ficou com a equipe de Goiás, que derrotou a da Paraíba por 3 x 0. Já na categoria Master, a
campeã foi Minas Gerais, que venceu o Tocantins na
final por 1 x 0. E também teve o goleiro menos vazado, Rodrigo Antônio. O artilheiro foi Marcelo Freire
Garcia, da APMP. São Paulo ficou com o 3º lugar, ao
derrotar o Maranhão por 4 x 0. A APMP foi a campeã
na categoria Super Master, na qual teve, também, o
goleiro menos vazado, Rafael Pressuto. O artilheiro
foi João Costa Filho, da Paraíba. Por fim, na categoria Sênior, a equipe do Paraná foi a campeã ao vencer por 3 x 1 a do Rio Grande do Sul. Os paranaenses ainda tiveram o goleiro menos vazado, Denilson
de Almeida, e o artilheiro, Antônio Carlos da Silva.
A 3ª colocada foi a APMP, que derrotou Minas Gerais (W.O.). Pela terceira vez consecutiva, as equipes
da APMP conquistaram o título de campeã geral do
Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério
Público. Dessa vez, com um título, um vice-campeonato e dois terceiros lugares nas quatro categorias
disputadas. Nos dois anos anteriores, a APMP já havia sido campeã geral, também, nas edições do Torneio de Futebol Society do Ministério Público disputadas nas cidades do Rio de Janeiro e Foz do Iguaçú
(PR). Em 2013, as equipes paulistas foram campeãs
nas categorias Força Livre e Master, e vice na Sênior.
Já em 2014, no Paraná, São Paulo foi campeão em
na Força Livre e na Super Master, e vice na Master e
na Sênior. Um mês após a competição realizada em
São Paulo, em 06/10, durante reunião da Conamp
realizada no Rio de Janeiro, a APMP foi homenageada “pela realização, organização e execução de excelência do XIV Torneio Nacional de Futebol Society
do Ministério Público”. Uma placa, com esses dizeres, foi entregue ao presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, pela presidente da Conamp, Norma
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti. Também estavam
presentes, representantando a APMP, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro,
Marcelo Rovere, e o 2º secretário, Tiago Rodrigues.
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A APMP foi a campeã na categoria Super Master, na qual teve, também, o goleiro menos vazado, Rafael Pressuto; o artilheiro foi João Costa Filho, da Paraíba

Na categoria Sênior, a equipe do Paraná foi a campeã; os paranaenses ainda tiveram
o goleiro menos vazado, Denilson de Almeida, e o artilheiro, Antônio Carlos da Silva

A presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, entregou placa ao presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, pela realização, organização e execução da competição
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vere, e a diretora do Departamento de Relações
Públicas e de Eventos da APMP, Paula Castanheira
Lamenza, que coordenou a organização da festa.

ALMOÇO COMEMORATIVO - Cinco procuradores de
Justiça aposentados comemoraram na quinta-feira,
15/10, os 50 anos de seu ingresso no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), no 35º Concurso, realizado em 1965. A reunião foi celebrada
com almoço no recém-batizado Espaço Washington
Barra da Sede Social da (APMP, no Largo São Fran-

cisco - Centro de São Paulo. Participaram do encontro os procuradores de Justiça aposentados Carlos
João Eduardo Senger (atualmente, um dos diretores
do Departamento de Aposentados da APMP), Carlos
Eduardo Jordão de Carvalho, José Fernando da Silva Lopes, José Raimundo Gomes da Cruz e Luiz Cesar Gama Pellegrini (ex-corregedor-geral do MPSP).

Foto: Marcos Palhares/APMP

Fotos: Marcos Palhares/APMP

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS No domingo, 18/10, mais de 300
pessoas compareceram à festa da
APMP em comemoração ao Dia das
Crianças, na Sede Campestre, em
São Roque (SP). O evento, que teve
como tema “O Circo”, contou com
diversas atrações e atividades para
crianças e adultos, sob a coordenação de monitores especializados
da empresa parceira Recriar. Além
das brincadeiras, todas inspiradas
no tema circense, foram montadas barracas de alimentação, que
oferecerão churrasco, pastel, cachorro-quente, churros, pipoca,
algodão doce, batata chips, bolos, bebidas e doces variados. Representaram a APMP no evento o presidente, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, o 1º tesoureiro, Marcelo Ro-
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INAUGURAÇÃO DE CHALÉS - A diretoria da APMP
inaugurou no dia 26/09 os quatro primeiros chalés
para hospedagem em sua Sede Recreativa, em Ribeirão Preto (SP). Os novos espaços estão equipados e prontos para receber os associados, com TVs
de LCD de 32 polegadas, climatizador de ambientes,
micro-ondas, cafeteiras, cozinha conjugada e varandas com redes de descanso. As novas acomodações
complementaram a estrutura já existente: salão de
festas com cozinha completa, churrasqueiras, chopeiras elétricas, balcões refrigerados e televisores
LCD de 42 polegadas, além uma área de lazer com
piscina, campo de futebol, quadras de tênis, quadra
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poliesportiva e playground. Após a inauguração dos
novos chalés, foi servido coquetel aos convidados.
Compareceram ao evento o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o diretor titular da Regional Ribeirão Preto, Cyrillo
Luciano Gomes Júnior, e o diretor adjunto, Manoel
José Berca, além de dezenas de associados, membros do Ministério Público e familiares. No dia 25/09,
véspera da inauguração dos chalés, o Grupo de Estudos “Aluísio Arruda”, da região de Ribeirão Preto,
teve palestra ministrada pelo presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, com o tema “CNJ, CNMP e
Ministério Público Brasileiro – uma visão reflexiva”.
LANÇAMENTO DE REVISTA - O procurador de justiça licenciado e deputado estadual Fernando Capez
(PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), é o destaque de capa da
nova edição da revista Companhia de Negócios, sob
a manchete “Nova liderança em ascensão”. No dia
09/11, a publicação fez uma homenagem ao parlamentar no Iate Clube, em São Paulo. O 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, compareceu ao evento. Entre as autoridades presentes estavam o promotor de Justiça Augusto Eduardo de Souza
Rossini, secretário geral de Administração da Alesp.

111

lícios do Ministério Público, o acesso ao portal institucional para a consulta das informações de seu interesse, em especial sobre os créditos que lhe são
devidos” e “que haja o imediato pagamento aos colegas aposentados, em créditos da PAE, do equivalente aos auxílios moradia e alimentação, tratandose de justo incremento do adimplemento dos créditos a eles devidos, eliminando-se a desequiparação
material entre o pessoal da ativa e aposentados”. A
APMP teve como representantes, na ocasião, o presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente,
Marcio Sérgio Christino, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e a
diretora do Departamento de Relações Públicas e de
Eventos, Paula Castanheira Lamenza. Também esta-

Fotos: Marcos Palhares/APMP

ENCONTRO DOS APOSENTADOS - O XI Encontro
dos Promotores e Procuradores de Justiça Aposentados foi organizado pela APMP entre os dias 10 e
13/09 no Hotel Senac, em Águas de São Pedro (SP).
Na ocasião, o Colégio de Aposentados elaborou a 2ª
Carta de Águas de São Pedro, que requer à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) “que haja, em respeito
ao princípio constitucional da simetria, reconhecido
pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 133,
o imediato reajuste de 14,6% das parcelas de diferenças devidas aos membros do Ministério Público,
direito já implementado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, viabilizando-se, outrossim, o
pagamento retroativo da diferença ao mês de incidência da Lei 13.091/15”. A Carta solicita ainda “que
se garanta aos colegas aposentados, membros vita-

Paula Lamenza, Cyrdêmia Botto, Felipe Locke, Zuleika Kenworthy e Gabriel Bittencourt
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Felipe Locke Cavalcanti, Mamede José Coelho Filho e Cyrdêmia da Gama Botto
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vam presentes quatro ex-corregedores do MPSP, Agenor Nakazone, Herberto Magalhães da Silveira Junior,
José Ricardo Peirão Rodrigues, Luiz Carlos Galvão de
Barros e Luiz César Gama Pellegrini, e um ex-procurador-geral de Justiça, José Geraldo Brito Filomeno.
No texto da 2ª Carta, os promotores e procuradores
de Justiça aposentados fizeram questão de incluir
uma homenagem ao colega que exerceu por mais
tempo a presidência da entidade de classe paulista,
frisando que é preciso “anotar, para a posteridade,
o extraordinário trabalho desenvolvido em favor da
Associação Paulista do Ministério Público, do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Ministério Público brasileiro pelo Procurador de Justiça Washington Epaminondas Medeiros Barra, falecido em
06 de agosto”. O Encontro dos Aposentados também

foi prestigiado pela promotora de Justiça mais antiga da América Latina, Zuleika Sucupira Kenworthy,
de 102 anos, que foi homenageada pela diretoria da
APMP com uma placa comemorativa e flores. Zuleika
Kenworthy retribuiu com um discurso que resumiu
sua trajetória no Ministério Público. E ainda, durante o encontro em Águas de São Pedro, a APMP recebeu a doação de livros e de edições históricas da
Revista Justitia do procurador aposentado Mamede
José Coelho Filho, que assinou o termo de doação na
presença do presidente da entidade de classe, Felipe Locke Cavalcanti, e da diretora do Departamento de Aposentados da entidade de classe, Cyrdêmia
da Gama Botto. O Encontro dos Aposentados teve
show com o cantor Gilbert Stein no dia 11/09, com
os maiores sucessos dos seus 50 anos de carreira.

Cyrdêmia da Gama Botto, o cantor Gilbert Stein e o presidente da APMP no evento

Felipe Locke Cavalcanti, Paula Lamenza, Tiago Rodrigues e José Oswaldo Molineiro
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O ano que não acabou

O

ano de 2015 foi marcadamente político no votos. Não obstante, dentre os dez primeiros colocaMinistério Público de São Paulo. Eleições fo- dos, a posição se inverte: a chapa independente obteram feitas para o Conselho de Estudos e Po- ve 896 votos e a chapa tradicional, 625. Uma diferença
líticas Institucionais (Conepi), a Comissão Processan- de 271 votos. Claro está que a 2ª Instância apresenta
te, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores e o um perfil diverso do tradicional. Há sinais de indepenConselho Superior do Ministério Público (CSMP). Vol- dência e reinvindicações que nitidamente corroem as
tado para a 1ª Instância, o Conepi, depois da eleição tradicionais correntes políticas.
jamais se reuniu. Órgão criado através de ato da ProResumindo: a 2ª Instância nunca se mostrou
curadoria-Geral de Justiça (PGJ), não foi mais convo- tão independente e mostra claros sinais de insatisfacado. A que se deve tal omissão? Talvez o perfil su- ção. Na mesma ocasião, foi votada a Comissão Procesgestivamente opositor possa ter este efeito, todavia sante e também um candidato independente obteve a
é uma dúvida que permanece.
vaga - inclusive, a posição de preQuanto Órgão Especial, hissidente da Comissão. Finalmente,
toricamente falando, há sempre
a eleição mais ampla, a do Conse‘Claro está que a 2ª
um grupo “fechado”, normalmenlho Superior do Ministério PúbliInstância apresenta um co. Das chapas que se apresentate já contando com 20 candidaperfil diveso do
tos, e candidatos individuais. Na
ram, cada qual elegeu três consepenúltima eleição foi montado
tradicional. Há sinais de lheiros. Dentre os eleitos, a chapa
um primeiro grupo concorrente,
independente obteve um total de
independência e
que elegeu três dos 20 candidatos.
2.396 votos, contra 2.464 da chaAgora, duas chapas se apresentapa tradicional, uma diferença de
reivindicações’
ram: a tradicional, com 22 candi68 votos de um total de 4.860.
datos, e a independente, com 16.
Dentre os não eleitos, a chaDos 22 da chapa tradicional, se elegeram 11; dos 16 da pa independente obteve um total de 2.025 votos, contra
chapa independente, se elegeram 9. Proporcionalmen- 1.790 votos da chapa tradicional, superando por uma
te falando, portanto, o crescimento dos independen- margem de 235 votos. O interessante, contudo, é notes foi expressivo: elegeram 56% de seus candidatos, tar que quando se considera o total dos votos de todos
e os tradicionais, 50%.
os candidatos, inclusive os que não foram eleitos, a siNa vez anterior, os independentes elegeram pou- tuação se inverte: a chapa independente obteve 4.421
co mais de 10% dos seus candidatos. Por isso, na práti- votos contra 4.254 da chapa tradicional. Uma diferenca, quintuplicaram sua participação. No geral, a totali- ça de 167 votos a favor da chapa independente. Aguarzação indica que a chapa tradicional obteve 1.477 votos demos as cenas dos próximos capítulos - ou, mais sime a chapa independente, 1.267, uma diferença de 210 plesmente, a eleição para procurador-geral de Justiça.

114

APMP Revista

DE QU
ÇÃO
AL
A
I
IC

D
DA

E

CER
TIF

PONTO FINAL

ISO 9
001:2008

Associação Paulista do Ministério Público
Gestão 2015/2016

