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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 en-
cerra, com o amplo resultado favorável à elegibi-
lidade de promotor ao cargo de procurador-geral 
de Justiça, na consulta feita aos colegas pela Ins-
tituição. Porém, a vontade da classe não teve re-
sultado 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 procurador-
geral de Justiça e independe daquele colegiado.

Por esse motivo, intensificamos nosso di-
álogo institucional na Assembleia Legislativa e, 
em novembro, obtivemos uma grande conquis-
ta: 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 Mi-
nistério Público, além da eleição por voto direto 
de toda a classe dos nove membros deste cole-
giado. Ou seja: a democratização do Ministério 
Público entrou na pauta do Legislativo estadual 
[leia mais na página 18]. E já ganhou o apoio de-
clarado do presidente daquela Casa, o procura-
dor licenciado e deputado Fernando Capez.

É um tema crucial que, inclusive, é aborda-
do favoravelmente por Alexandre de Moraes, se-
cretário do Estado da Segurança Pública, na entre-
vista 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 traba-
lho, para fazer valer a vontade da classe.
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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 in-
formativo. Penso que foi muito boa.” – Antônio 
Lopes Monteiro, procurador de Justiça.

“Agradeço a gentileza do envio do exem-
plar nº 59 da ‘APMP Revista’. Parabéns pela ini-
ciativa, organizadores e colaboradores. Contí-
nuo êxito de atividades.” – deputado estadual 
Antonio Salim Curiati (PP).

“Senhor presidente [Felipe Locke Cavalcan-
ti], cumprimentando-o, acuso e agradeço o re-
cebimento 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 su-
porte à participação das mulheres na vida insti-
tucional e, nesse sentido, a APMP Mulher está 
de parabéns pela iniciativa de criar um canal es-
pecífico para nós, realizando palestras e eventos 
onde possamos discutir e ampliar nossa vontade 
de participação.” – andrea chiaratti do nasci-
mento Rodrigues Pinto, procuradora de Justiça.
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CARTAS

“Não desconheço que, no âmbito privado, 
fala-se em desigualdade no tratamento de gê-
nero, inclusive, relativamente às questões sala-
riais, 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-ins-
titucional seja mínima. Assim, talvez, seja inte-
ressante admitir sutil intervenção no sentido de 
incrementar maior participação entre homens e 
mulheres sob o ponto de vista da atuação políti-
ca, tomando como exemplo a criação do Depar-
tamento APMP Mulher da Associação Paulista 
do Ministério Público.” – aparecida Maria Vala-
dares da Costa, procuradora de Justiça.

“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 mu-
lher, não importa, ela traz um pouco de humani-
dade, 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 aproxi-
mar, 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 Procurado-
res (como a mais votada).

“Gostaria de cumprimentar a Associação 
pela iniciativa da criação da APMP Mulher, que 
pode utilizar uma perspectiva peculiar da atua-
ção ministerial para contribuir decisivamente 
com o aprimoramento do Ministério Público ban-
deirante. É importante que exista um departa-
mento sempre alerta para lembrar, quando ne-

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 tra-
balho está muito bom. Vocês fizeram uma ampla 
pesquisa sobre o Washington Barra. A edição fi-
cou bonita, gostei”, afirmou Luís Paulo Sirvinskas.
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cessário, que na atuação do promotor de Justiça 
descabe distinção de gênero, em todos os senti-
dos 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.” – Ma-
ria da Glória Villaça Borim Galvão de Almeida, 
procuradora de Justiça e uma das diretoras do 
departamento de Previdência da aPMP.
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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

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

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

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 Pre-
sidência da República, que versa sobre a legaliza-
ção de recursos ilícitos enviados ao exterior e que 
dispõe sobre o Regime Especial de Regularização 
Cambial e Tributária de Recursos (RERCT). O do-
cumento solicita a rejeição do projeto na Câma-
ra 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 Po-
deres 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 clas-
se paulista, Paulo Penteado Teixeira Junior. No dia 
27/10, durante reunião da Conamp em Brasília, o 
presidente da APMP já havia externado suas pre-
ocupações em relação ao PL 2960/2015. Naque-
la ocasião, uma comitiva de dirigentes da APMP 
esteve na Câmara Federal para conversar sobre 
este assunto com deputados de diversos parti-
dos 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 Al-
ves (PRB/SP). A comitiva que esteve no Congresso 
foi composta pelo seu presidente da APMP, Feli-
pe Locke Cavalcanti, 1º secretário, Paulo Pente-
ado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Ro-
vere, 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 protoco-
lada pela entidade de classe paulista, em 28/10, 
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Comitiva paulista no Congresso, com o deputado Major Olimpio (PMB/SP)

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

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

ao presidente do Senado Federal, Renan Calhei-
ros (PMDB/AL), contrária à aprovação do Proje-
to de Lei (PLS) Complementar 233/2015, que ob-
jetiva disciplinar, por meio de Lei Federal, o in-
quérito civil. De autoria do senador Blairo Maggi 
(PR/MT), o projeto foi apresentado em abril des-
te 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 presiden-
te da entidade de classe paulista, aponta artigos 
prejudiciais às investigações do Ministério Públi-
co. Ainda em Brasília, na Câmara Federal, a di-
retoria da APMP solicitou a agilização do trâmi-
te 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 poste-
rior votação. O PL 1043, de autoria de Lucia Nu-
nes Bromerchenkel, foi assinado por 93 colegas 
do Fórum da Barra Funda e entregue pela dire-
toria da APMP ao deputado federal Carlos Sam-
paio (PSDB) em 26/03. Em menos de 15 dias, na 
data de 07/04, o PL 1043 foi apresentado na Câ-
mara 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 Lo-
cke Cavalcanti, e o 2º secretário, Tiago de Tole-
do Rodrigues, visitaram no Congresso o depu-
tado federal Fábio Ramalho (PV/MG), relator do 
Projeto de Lei (PL) 2646/2015 que estabelece re-
ajuste do subsídio mensal para os ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Integrante da 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câ-
mara Federal, o parlamentar deverá ser o pró-
ximo 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 Rama-
lho garantiu aos representantes da APMP que 
apresentará seu parecer o mais breve possível.
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INFÂNCIA E JUVENTUDE – No dia 28/10, a comitiva 
da APMP entregou no Congresso Nacional um an-
teprojeto de lei sobre a infância e juventude que 
visa o aprimoramento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), do Código Penal e da legisla-
ção 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, duran-
te os eventos XXI Congresso Nacional do Ministé-
rio Público e a V Conferência da International As-
sociation of Prosecutors (IAP) para a América Lati-
na, realizados simultaneamente no início de outu-
bro na cidade do Rio de Janeiro. A tese, intitulada 
“Sistema de Proteção das Crianças e Adolescen-
tes, 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 Tia-
go Rodrigues, membros do Movimento do Minis-
tério Público Democrático (MPD). Da tese resul-
tou o anteprojeto que foi encampado pela APMP 
e entregue na Câmara Federal pela comitiva for-
mada pelo presidente da entidade de classe pau-
lista, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Mar-
celo Rovere, o 2º secretário, Tiago de Toledo Ro-
drigues, e um dos diretores do Departamento de 
Apoio aos Substitutos da APMP, Renato Kim Bar-
bosa, além da promotora de Justiça Lucia Nunes 
Bromerchenkel. Na ocasião, os representantes da 
APMP conversaram sobre a importância do ante-

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-ge-
ral Paulo Afonso Garrido de Paula elogiou a condu-
ta e a postura de ambos os promotores naquela oca-
sião, que esclareceram pontos relevantes de circuns-
tâncias que envolvem a Fundação Centro de Aten-
dimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação 
Casa). Além do corregedor-geral e dos promotores 
Fábio José Bueno e Tiago de Toledo Rodrigues, es-
tavam presentes na reunião do dia 12/11 com o go-
vernador Geraldo Alckmin a presidente da Fundação 
Casa, Berenice Gianella, o vice-presidente da Fun-
dação, Cláudio Piteri, os secretários estaduais Aloí-
sio de Toledo César (Justiça) e Alexandre de Morais 
(Segurança Pública), o procurador-geral de Justiça, 
Márcio Fernando Elias Rosa, e os subprocuradores-
gerais de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio (Institu-
cional) e José Antonio Franco da Silva (Relações Ex-
ternas). A APMP também parabenizou os promo-
tores da Infância e Juventude, em Nota divulgada 
no dia 18/11. No dia seguinte, a convite do depu-
tado 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.
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POSSE NO TSE - Em sessão solene realizada no ple-
nário 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 Associa-
ção 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).

VISITA À APMP – No dia 15/10, o deputado estadu-
al Marcos Damasio (PR) visitou a diretoria da APMP. 
Acompanhado por sua esposa, Silvana Furim, o par-
lamentar foi recebido pelo presidente da entida-
de de classe, Felipe Locke Cavalcanti, pelo ex-pro-
curador-geral de Justiça Rodrigo César Rebello Pi-
nho e pelo ex-corregedor-geral do Ministério Pú-
blico 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 entida-
de de classe, falecido no início do mês de agosto.

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 deputa-
do 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 Nacio-
nal dos Membros do Ministério Público (Conamp). 
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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 Legis-
lativa de São Paulo (Alesp), com a presença de di-
versos parlamentares, entre eles, o deputado fe-
deral 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 Fun-
do de Emergência da APMP, Edson Alves Costa.
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Cerimônia de abertura do XXI Congresso Nacional do Ministério Público e da V Conferência da 
International Association of Prosecutors (IAP) para a América Latina, realizados no Rio de Janeiro

Diretoria da APMP foi representada pelo 2º secretário, Tiago Rodrigues, o presidente Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro,Marcelo Rovere

EVENTOS NO RIO DE JANEIRO - 
Entre os dias 06 e 09/10, a dire-
toria da APMP compareceu a dois 
eventos realizados paralelamente 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ): 
o XXI Congresso Nacional do Mi-
nistério Público e a V Conferên-
cia da International Association of 
Prosecutors (IAP) para a América 
Latina, no Centro de Convenções 
do Hotel Royal Tulip, em São Con-
rado. A abertura oficial dos even-
tos aconteceu em 06/10, no Tea-
tro Municipal do Rio de Janeiro. A 
APMP foi representada pelo seu 
presidente, Felipe Locke Cavalcan-
ti, o 1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, 
Marcelo Rovere, e o 2º secretário, Tiago de Tole-
do Rodrigues. O Congresso foi organizado conjun-
tamente pela Associação do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro (Amperj) e a Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (Co-
namp), tendo como assuntos de destaque: corrup-
ção, lavagem de dinheiro, crime organizado, dela-
ção premiada, audiências de custódia, redução da 

maioridade penal, mobilidade urbana, direitos hu-
manos, crise energética e o papel do Ministério Pú-
blico na violência urbana. No Congresso, o 2º secre-
tário da APMP, Tiago de Toledo Rodrigues, teve tese 
aprovada por unanimidade, sobre o tema Infância 
e Juventude, “Sistema de Proteção, das Crianças e 
Adolescentes, dos Conflitos com a Lei” – subscri-
ta também por Gustavo Roberto Costa, Plínio An-

tonio Britto Gentil e Roberto Li-
vianu - todos, assim como Tiago 
Rodrigues, membros do Movi-
mento do Ministério Público De-
mocrático (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 tute-
la e proteção dos menores, que 
a APMP encampou e entregou no 
Congresso Nacional (leia na pági-
na XX). Tiago de Toledo Rodrigues 
também participou de três pai-
néis no Congresso Nacional, que 
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Marcelo Rovere, Felipe Locke Cavalcanti, Norma Cavalcanti e representantes de associações 
 estaduais do Ministério Público recepcionam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux

Promotor de Justiça paulista Silvio Antonio Marques durante sua exposição na V Conferência da 
International Association of Prosecutors (IAP) realizada entre 06 e 09/10, na cidade do Rio de Janeiro

contou também com apresenta-
ção de Marcelo Pedroso Goulart, 
diretor da Escola Superior do Mi-
nistério Público (ESMP), sobre “O 
Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional (Ceaf) na Siste-
márica do Ministério Público Bra-
sileiro”. No dia 08/10, o combate à 
corrupção e à lavagem de dinhei-
ro foi tema da segunda mesa de 
palestras da Conferência da IAP. 
Participaram o promotor de Justi-
ça de São Paulo Silvio Marques, o 
subprocurador-geral de Justiça de 
Direitos Humanos e Terceiro Setor 
do Rio de Janeiro, Ertulei Laurea-
no Matos, que representou o pro-
curador-geral de Justiça daquele 
Estado, Marfan Martins Vieira, eo procurador-geral 
da República do Peru, Pablo Sanchez Velarde, e o 
procurador-geral de Rhode Island (Estados Unidos), 
Peter Kilmartin. Por sua vez, o ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), foi um dos desta-
ques do Congresso Nacional do Ministério Público 
no dia 09/10, quando apresentou a palestra “Tute-
la de Evidência no Novo Código de Processo Civil”. 

Ele foi recepcionado pelo presidente da APMP, Feli-
pe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo Rove-
re, a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, e por 
dirigentes de outras associações estaduais do Minis-
tério Público. Durante os eventos houve ainda reu-
nião conjunta da Conamp e do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) para debater questões de 
interesse comum que exigem acompanhamento no 

Congresso Nacional. Comparece-
ram a presidente da Conamp, Nor-
ma Cavalcanti, o 2° vice-presiden-
te, Victor Hugo Palmeiro de Azeve-
do Neto, os conselheiros do CNMP 
Esdras Dantas, Orlando Rochadel, 
Otávio Lopes e Walter de Agra, o 
ex-conselheiro Jerferson Coelho, 
o presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores da Repú-
blica (ANPR), José Robalinho, e o 
presidente do Colégio de Direto-
res de Escolas e Centros de Estu-
dos e Aperfeiçoamento Funcional 
dos Ministérios Públicos do Bra-
sil (Cdemp), Eduardo Diniz Neto.
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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 

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-mi-
nistro 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 

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 via-
gem. Na foto, Marcelo Mendroni aparece, durante o 
evento em Zurique, ao lado de Manuel Pinheiro Frei-
tas, 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 For-
mação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Re-
cuperação 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 cor-
rupção no Ministério Público de São Paulo (MPSP).

homenageados, na ocasião, o procurador de Justiça 
aposentado Bernardo Ferreira Fraga, nascido em Pi-
tangueiras e que atuou como escrevente no Fórum 
local, antes de seu ingresso no Ministério Público, 
e o desembargador Walter Xavier Homrich, patro-
no do Fórum, que recebeu postumamente o títu-
lo de cidadão daquele município, entregue à sua 
filha, Sônia Homrich. Na foto aparecem Bernardo 
Ferreira Fraga, Sônia Homrich, Felipe Locke Caval-
canti, Sydney Sanches e Gustavo Müller Lorenzato.
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HOMENAGEM AO IASP - No dia 19/10, foi realizada 
na Alesp, por iniciativa do procurador de Justiça li-
cenciado e presidente daquela Casa, deputado esta-
dual Fernando Capez (PSDB), uma sessão solene em 
homenagem aos 140 anos do Instituto dos Advoga-
dos de São Paulo (Iasp). O parlamentar entregou uma 
placa comemorativa ao presidente do Iasp, José Ho-
rácio Halfeld Rezende Ribeiro, que estava acompa-
nhado por outro membro daquele Instituto, Rogério 

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 Legislati-
va 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 Lí-
deres 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 ver-
sa sobre o regime de estágio, e o PLC 54, sobre licen-
ça compensatória remunerada e outros assuntos. Os 
PLCs foram encaminhados pela Procuradoria-Geral 

de Justiça (PGJ) à Alesp no dia 1º/10, como desmem-
bramentos do PLC 34/2015 – que também havia ob-
tido 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 deputa-
do estadual Fernando Capez (PSDB). Além do presi-
dente Felipe Locke Cavalcanti, representaram a di-
retoria 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, Pau-
la Castanheira Lamenza, e um dos diretores do De-
partamento de Aposentados, Ulisses Butura Simões.

GIRO APMP

Palermo. O presidente da APMP, Felipe Locke Caval-
canti, compareceu ao evento e compôs a mesa da ce-
rimônia com o deputado estadual Fernando Capez, 
José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro e Rodrigo Pa-
lermo, além do decano dos presidentes do Iasp, juris-
ta Ives Gandra Martins, o deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (PTB/SP), o presidente da Comissão Na-
cional de Direito Ambiental do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Carlos San-
severino, o (então) presidente do Tribunal de Justiça 
Militar (TJM), juiz coronel Fernando Pereira, e o pre-
sidente da Associação Paulista de Magistrados (Apa-
magis), Jayme Martins de Oliveira Neto, entre outras 
autoridades. Também acompanharam a solenidade 
na Assembleia Legislativa, representando o Ministé-
rio Público, o ex-procurador-geral de Justiça Paulo 
Salvador Frontini, o procurador de Justiça aposen-
tado José Raimundo Gomes da Cruz e a procurado-
ra 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 De-
partamento APMP Mulher e integrante da cam-
panha 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 mara-
tonista 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 dis-
tribuídas 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, Fabia-
na Dal’Mas Rocha Paes e Maria Gabriela Prado 
Manssur. O Departamento tem ainda, como di-
retoras, Daniela Hashimoto, Fabíola Moran Fa-
loppa (que é também diretora do Departamen-
to de Patrimônio na entidade de classe), Fabíola 
Sucasas Negrão Covas e Jaqueline Mara Loren-
zetti Martinelli. Também representaram a APMP, 
no evento realizado na Sede Executiva, o presi-
dente, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesourei-
ro, Marcelo Rovere, o diretor do Departamento 
Médico, Luiz Roberto Cicogna Faggioni, e o ou-
vidor da entidade de classe, Paulo Roberto Sal-
vini. 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 Ju-
liotti, o presidente do Movimento do Ministério 
Público Democrático (MPD), Roberto Livianu, o 
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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 direto-
ras do Departamento APMP Mulher, Jaqueline Mara 

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.

Lorenzetti Martinelli, compareceram à reunião para 
receber os cumprimentos pelo evento “Mulheres de 
Peito”. “É uma forma de conscientização e preven-
ção desse mal que acomete tantas mulheres. E é im-
portante contar com o apoio dos membros do Con-
selho Superior”, afirmou Gabriel Bittencourt Perez.
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MULHERES PRA FRENTE - No dia 05/11, o Departa-
mento APMP Mulher organizou, no Auditório Francis-
mar Lamenza da Sede Social da Associação Paulista do 
Ministério Público, no Largo São Francisco, a segunda 
edição do evento “Mulheres pra Frente”. A programa-
ção incluiu coffee break, debates e quatro palestras: 
pela ordem, apresentaram-se Tereza Cristina Maldo-
nado Katurchi Exner, vice-corregedora-geral do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo (MPSP), a em-
presária Cristiana Arcangeli (da Beauty’In), a procura-
dora de Justiça criminal Sandra Jardim e a advogada 
Gislaine Caresia, secretária da Comissão Nacional da 

EVENTO NA ESMP - Com o auditório cheio, Marce-
lo Goulart, diretor da Escola Superior do Ministério 
Público (ESMP), abriu no dia 30/09 o Seminário In-
ternacional Brasil/Estados Unidos intitulado: “Pro-
gramas para homens autores de violência contra a 
mulher”, realizado pelo Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento Funcional (Ceaf) da ESMP. O evento, 
que foi acompanhado por diretoras da APMP Mu-
lher, reuniu Quentin Walcott, ativista norte-ame-
ricano, Sérgio Barbosa, filósofo e ativista, e Tracy 
Musacchio, vice-consulesa dos Estados Unidos. O 
evento contou também com a presença da promo-
tora 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 Comis-
são Permanente de Combate à Violência Doméstica 

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 Departamen-
to de Patrimônio da APMP) e Jaqueline Mara Loren-
zetti 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 asses-
sora da Secretaria Municipal de Política para as Mu-
lheres (SMPM), Margarida Lazaro Silverio, as procu-
radoras de Justiça Andréa Chiaratti do Nascimento 
Rodrigues Pinto, Aparecida Maria Valadares Costa 
(integrante do Órgão Especial do Colégio de Procu-
radores) 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 Ueshi-
ba Gouveia e Karina Yukime Ichikawa Vicenzotto.

e Familiar contra a Mulher (Copevid), que presidiu 
a reunião ao lado da promotora de Justiça Maria 
Gabriela do Prado Manssur, coordenadora do Nú-
cleo 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.
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OPOSIÇÃO AVANÇA – O Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP) definiu sua composição para o 
biênio 2016-2017. No dia 05/12, seis procuradores de 
Justiça foram eleitos diretamente pela classe: Mar-
cio 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 suplen-
te, 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 Mar-
condes Desinano e Liliana Mercadante Mortari. No 
Órgão Especial, aliás, a eleição dos 20 novos mem-
bros para o biênio 2016-2017, no dia 25/11, a oposi-
ção teve 9 eleitos, um incremento de 200% em rela-
ção à eleição anterior, e também elegeu o presidente 
da Comissão Processante permanente, Gabriel Ce-
sar Zaccaria de Inellas. A mais votada foi Dora Bus-
sab, 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 Sar-
rubbo (118 votos), em 18º; e Martha de Toledo Ma-
chado (116 votos), em 20º. Os outros eleitos foram: 
Ana Margarida Machado Junqueira Beneduce (172 
votos), em 2º lugar; Hamilton Alonso Júnior (168), 

em 3º; Juang Yuh  Yu (154), em 4º; Andréa Chiarat-
ti 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; Be-
atriz Helena Ramos Amara (121), em 15º; Rodrigo 
Canellas Dias (121), em 16º; Mário Antonio de Cam-
pos 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 com-
ponentes feita no dia 09/11 apontou oito represen-
tantes da APMP: Tiago de Toledo Rodrigues, 2º se-
cretário; Celeste Leite dos Santos e Maria Gabriela 
do Prado Manssur, diretoras da APMP Mulher; Lucia-
no 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 Pau-
la Junior, titular do Conselho de Administração da Re-
gional 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 Vi-
nicius Monteiro dos Santos, Maurício Carlos Fagnani 
Zuanaze, Mirella de Carvalho Monteiro, Nilton Belli Fi-
lho, Paulo José de Palma, Ricardo Augusto Montemor, 
Ricardo Brainer Zampieri e Tomás Busnardo Ramadan.
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DEMOCRATIZAÇÃO DO MPSP - O diálogo permanen-
te da APMP com os parlamentares na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo (Alesp) conquistou 
novo e relevante resultado: dois dias após reunião 
com três dirigentes da entidade de classe, o deputa-
do 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 promo-
tores de Justiça ao cargo de procurador-geral de Jus-
tiça; 2) a elegibilidade de promotores para o Conse-
lho Superior do Ministério Público (CSMP); 3) a elei-
ção 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 presiden-
te 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 Públi-
cas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, reu-
niram-se com o deputado Carlos Bezerra Júnior em 
seu gabinete, na Assembleia, para tratar sobre esse 
projeto e a aprovação de legislações para a demo-
cratização do MPSP, bandeira histórica da entidade 

de classe. O diálogo institucional resultou nas emen-
das apresentadas. A diretoria da APMP está confian-
te com o andamento dado ao assunto, já que a elegi-
bilidade de promotor ao cargo de PGJ e ao CSMP só 
pode ocorrer com alteração da Lei Orgânica do Mi-
nistério Público (Lomp), por meio de Lei Complemen-
tar aprovada na Alesp e, posteriormente, sancionada 
pelo governador Geraldo Alckmin, que é do mesmo 
partido do deputado Carlos Bezerra Júnior e do pre-
sidente da Alesp, Fernando Capez. Durante o XLIII Se-
minário Jurídico dos Graupos de Estudos organizado 
pela APMP no Guarujá, em dezembro, Capez garan-
tiu: “São emendas importantes, que ampliam a par-
ticipação do promotor e a democracia. Vamos Lutar 
para aprová-las”. Em seguida, na Alesp, o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, encontrou o gover-
nador 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.
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entrevista POr dOra estevam  
ediçãO POr marcOs Palhares

fOtOs POr rOdrigO alencar

‘Segurança pública não se faz só com 
polícia,sefazcomtodaaJustiçaCriminal’

*Entrevista gravada no dia 04/09/2015

Logo após ser escolhido 
como novo secretário do 
Estado da Segurança Pú-

blica pelo governador Geraldo 
Alckmin, em dezembro de 2014, 
Alexandre de Moraes declarou 
à imprensa: “A maior interlocu-
ção das Polícias Militar e Civil 
com o Ministério Público e com 
o Poder Judiciário é importan-
te para um combate efetivo ao 
crime organizado”. Com isso, co-
locou 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 Justi-
ça (PGJ). Também foi dirigente 
da Associação Paulista do Minis-
tério Público (APMP), em duas 
gestões distintas, no período de 
1994 a 1996. Por isso, em entre-
vista exclusiva à APMP Revista, 
volta a valorizar a importância 
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Para Alexandre de  Moraes, 
ex-promotor de Justiça, 
 ex-diretor da APMP e  atual 
secretário de  Estado da 
 Segurança Pública de São 
Paulo, ‘Justiça Criminal é 
entendida como o Ministério 
 Público, que é o titular da 
ação penal’
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da instituição: “Segurança pú-
blica é uma obrigação, é um 
dever das polícias, é um dever 
do Estado, é um dever da Se-
cretaria 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 titu-
lar da ação penal”. Advogado, 
consultor jurídico, professor e 
autor de livros, Alexandre de 
Moraes possui laços estreitos 
com o Poder Judiciário: gradu-
ado pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo 
(USP), possui doutorado em 
Direito do Estado e Livre-do-
cência em Direito Constitucio-
nal e é professor associado da 
Faculdade de Direito da USP e 
professor pleno da Universida-
de Presbiteriana Mackenzie, 
além de professor titular da 
Escola Superior do Ministério 
Público de São Paulo (ESMP) e 
da Escola Paulista da Magistra-
tura (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 as-
sumir 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-

bro da 1ª composição do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
no biênio 2005-2007, em virtu-
de de ter sido eleito para ocu-
par a vaga de jurista pela Câma-
ra 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 Justi-
ça. Eu fui na primeira compo-
sição, representando a Câmara 
dos Deputados, e o Felipe já 
na segunda [composição], re-
presentando São Paulo, repre-
sentando o Ministério Público”. 
Ainda no campo jurídico, Ale-
xandre de Moraes é autor de 
diversos livros, entre eles, “Mi-
nistério Público e Poder Judici-
ário: Aspectos Constitucionais”, 
“Direito Constitucional”, “Cons-
tituição do Brasil Interpretada 
e Legislação Constitucional”, 
“Direitos Humanos Fundamen-
tais”, “Jurisdição Constitucional 
e Tribunais Constitucionais”, 
“Legislação Penal Especial”, 
“Juizado Especial Criminal” e 
“Legislação Penal Especial”. 
Também é membro da Comis-
são Nacional de Estudos Cons-
titucionais do Conselho Federal 
da OAB, do Conselho Editorial 
da Editora Atlas, do Instituto Pi-
menta Bueno - Associação Bra-
sileira dos Constitucionalistas 
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(Fadusp), do Instituto Brasileiro 
de Direito Constitucional (IBDC) 
e da Academia Brasileira de Di-
reito Constitucional. Já na car-
reira política, depois ser o mais 
novo secretário de Estado da 
Justiça e Defesa da Cidadania 
nomeado, aos 33 anos, Alexan-
dre de Moraes acumulou, de 
2004 a 2005, a presidência da 
antiga Fundação do Bem-Estar 
do Menor (Febem), hoje Fun-
dação Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente 
(Fundação Casa), e, mais tarde, 
entre 2007 e 2010, exerceu, na 
gestão do então prefeito Gilber-
to Kassab, os cargos de secretá-
rio 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 pos-
sível candidato à Prefeitura de 
São Paulo em 2016. Mas, sobre 
isso, é categórico: “Minha fina-
lidade e a minha vontade são 
uma só: poder realizar um bom 
trabalho na Secretaria da Se-
gurança 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 ocor-
ridas em Barueri e Osasco e a 
apuração sobre possível parti-

cipação de policiais militares, a 
adoção da Audiência de Custó-
dia e seus resultados, o comba-
te ao roubo de cargas  e ao trá-
fico de drogas, o orçamento da 
Secretaria de Segurança Públi-
ca, a elegibilidade de promotor 
ao cargo de procurador-geral de 
Justiça e a prática de escolha do 
PGJ, pelo governador, por lista 
tríplice. Confira:

APMP REVISTA - Gostaríamos 
que o senhor falasse um pouco 
sobre a sua trajetória. Por que, 

‘Desde muito cedo, na faculdade, eu 
me identifiquei muito com a função 

do promotor de Justiça’
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ao se formar em Direito, esco-
lheu ser promotor de Justiça?

ALEXANDRE DE MORAES - Já na 
faculdade, em 1989, eu come-
cei a fazer estágio no Ministé-
rio Público. Eu fui, durante dois 
anos, estagiário do Ministério 
Público [do Estado de São Pau-
lo/MPSP] na antiga equipe de 
Repressão a Delitos Diversos, 
passei por [Promotoria de Jus-
tiça de] Falências, pela Promo-
toria da Família. Desde muito 
cedo, na faculdade, eu me iden-
tifiquei muito com a função do 
promotor de Justiça, com a atu-
ação do Ministério Público, com 
a defesa da Lei, com a questão 
de combate à criminalidade, 
à improbidade administrativa, 
[que] depois também veio a fa-
zer parte disso. Então foi mais 
ou menos natural que ao me 
formar, em 1990, eu já pres-
tasse o primeiro concurso que 
abriu logo após a minha forma-
tura. Logo em março, eu já me 
inscrevi e ingressei no Minis-
tério Público. Em dezembro de 
1991, eu ingressei na institui-
ção 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 possibi-
lidade de ser um dos primeiros 
promotores na então Promoto-

ria da Cidadania, hoje Promoto-
ria de Defesa do Patrimônio Pú-
blico Social, que é uma grande 
atuação do Ministério Público, 
e somente acabei saindo [do 
MPSP] a convite do governador 

‘Ingressei no MP em 1991. Em 1993, eu estava na Associação Paulista do Ministério Público, fui 1º secretário’
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do Estado, Geraldo Alckmin, em 
janeiro de 2002, para assumir a 
Secretaria de Estado da Justiça. 
À época havia um entendimen-
to, que depois foi alterado pelo 
Conselho Nacional do Minis-

tério Público [CNMP], de que 
aqueles que tivessem ingressa-
do no Ministério Público após 
1988 não poderiam se afastar, 
o que era o meu caso, porque 
ingressei em 1991. 

APMP REVISTA - Por que a exo-
neração e não o afastamento?

ALEXANDRE DE MORAES - Havia 
esse entendimento, a Constitui-
ção determina uma interpreta-
ção desde o início que aqueles 
que entraram depois da [pro-
mulgação da] Constituição [em 
1988] não poderiam se afastar. 
Esse entendimento prevaleceu 
até 2010, o próprio CNMP tinha 
uma resolução determinando 
isso também, depois foi altera-
do, mais recentemente. Hoje a 
situação seria diferente. 

APMP REVISTA - Quais foram os 
principais avanços nestes me-
ses frente à Secretaria da Segu-
rança Pública do Estado de São 
Paulo (SSP)?

ALEXANDRE DE MORAES - As-
sim 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, importantís-
sima, refere-se às alterações 
legislativas. Nós sabemos, ob-
viamente, aqueles que atuam 
na área sabem, que só alterar 
a legislação não reduz sozinho 

‘Ingressei no MP em 1991. Em 1993, eu estava na Associação Paulista do Ministério Público, fui 1º secretário’
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a criminalidade, mas é uma al-
teração importante,  tanto em 
nível estadual quanto em ní-
vel 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 [In-
ternational Mobile Equipment 
Identity ou Identificação Inter-
nacional de Equipamento Mó-
vel], que é o equivalente ao RG 
[Registro Geral] do celular. Plei-
teamos no Congresso Nacional, 
logo em fevereiro [de 2015] 
eu acompanhei o governador 
Geraldo Alckmin e levamos vá-
rios Projetos de Lei importan-
tes, alguns deles já aprovados, 
como, por exemplo, o aumento 
de pena para crimes praticados 
contra policiais. Nós levamos 
em fevereiro e isso foi aprova-
do logo na sequência, a pena 
50% maior. Não é possível que 
um país civilizado permita que 
a criminalidade ataque seus po-
liciais, reaja aos seus policiais, 
mate os seus agentes de segu-
rança. Apresentamos também, 
o que o governador já havia 
apresentado em 2005, exata-
mente dez anos atrás, a altera-
ção 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 meno-
res infratores que praticam cri-
mes hediondos, que praticam 
crimes graves - está em regime 
de urgência na Câmara dos De-
putados. Levamos alteração 
para o furto de caixa eletrôni-

‘O segundo pilar é exatamente uma 
maior cooperação, uma maior

integração com o Ministério Público’
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co mediante explosivo. Hoje, 
aquele que, numa pequena ci-
dade 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, fur-
to qualificado. Levamos ao Con-
gresso 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 De-
putados, agora aguardando no 
Senado Federal.

APMP REVISTA - Houve alguma 
mudança em relação ao proces-
so de investigação?

ALEXANDRE DE MORAES - Sim. 
Levamos em fevereiro, e vota-
mos em junho. Em agosto, falei 
novamente com o presidente 
da Câmara, o deputado Eduar-
do Cunha [PMDB/RJ]. É uma de-
legação, estamos pedindo para 
que o Congresso Nacional dele-
gue aos Estados, por Lei Com-
plementar, que nós possamos, 
no Estado de São Paulo, assim 
como cada um dos Estados, mas 
em toda fase pré-processual, 
toda fase de investigação, ace-
lerar a investigação. Com novos 
métodos, utilização da internet 
no procedimento. Nosso proce-
dimento de investigação, hoje, 

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 pró-
prio Estado possa estabelecer a 
progressão de regime, o Esta-
do possa estabelecer o regime 
disciplinar, o trabalho, a remis-
são de pena, é algo previsto na 
Constituição. O artigo 22, pará-
grafo único, prevê. Só que há 
27 anos nunca houve uma dele-
gação. Então este é o primeiro 
ponto, o pilar da minha propos-
ta 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 Mi-
nistério 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 po-
lícia, se faz com toda a Justiça 
Criminal, entendida aqui a Jus-
tiça Criminal como o Ministério 
Público, que é o titular da ação 
penal. O combate ao narcotráfi-
co, 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   rantes do Seminário Jurídico

O secretário do Estado 
de Segurança Públi-
ca, Alexandre de Mo-

raes, foi um  dos palestrantes 
do XLIII Seminário Jurídico dos 
Grupos de Estudos, realizado 
pela APMP no Casa Grande 
Hotel, no Guarujá (SP), en-
tre os dias 9 e 13 de dezem-
bro. Ele falou sobre “Minis-
tério Público e Segurança Pú-
blica”, ressaltando a necessi-
dade de aproximação entre a 
Instituição e o órgão estadual 
para a redução da violência e 
maior efetividade da repres-
são de crimes. “Essa aproxi-
mação 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 Públi-
co pode atuar. Quando o Mi-
nistério Público e o Judiciário 
se afastam da área criminal, 
quem perde é a sociedade”, 
disse Alexandre Moraes, que 
fez uma das apresentações 

na abertura do evento (10/12).
Nesse mesmo dia, houve 

palestras, também, de Antonio 
Herman de Vasconcellos e Ben-
jamin, ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), que falou 
sobre “Atuação do Ministério 
Público nos Tribunais Superio-
res”; de Andrey Borges de Men-
donça, procurador da República, 
que abordou o tema “Mitigação 
do princípio da obrigatoriedade 
no processo penal”; e dos pro-
motores de Justiça José Carlos 
Guillem Blat (um dos diretores 
do Departamento de Relações 
Públicas da APMP) e Silvio Anto-
nio Marques, que discorreram, 
respectivamente, sobre “Produ-
ção de provas na esfera crimi-
nal e na improbidade adminis-
trativa” e “Recuperação de ati-
vos: novas perspectivas no âm-
bito da cooperação jurídica in-
ternacional”. Já o segundo dia 
de apresentações (11/10) foi 
aberto pelo procurador de Jus-
tiça aposentado Dimas Eduar-
do 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 Demo-
cráticos”. Em seguida, o promo-
tor de Justiça aposentado Fer-
nando da Costa Tourinho Filho 
apresentou a palestra “Revisão 
criminal e os crimes da compe-
tência do Júri”. Eduardo Guar-
dia, diretor executivo de Pro-
dutos da BM&F Bovespa (Bolsa 
de Valores) e ex-secretário na-
cional do Tesouro e da Fazenda 
de São Paulo, discorreu sobre 
“Perspectiva econômica atual”. 
E o encerramento foi feito pelo 
procurador de Justiça licencia-
do, deputado estadual e presi-
dente 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 pudés-
semos auxiliá-lo  e ele nos au-
xiliasse no serviço de inteligên-
cia, para que nós mapeássemos 

Secretário foi um dos palest   rantes do Seminário Jurídico

balho e da Previdência, Luiz Mari-
nho, apresentou a palestra “O Mi-
nistério Público e os municípios”. 
Na sequência, fizeram exposições 
Sérgio Ricardo de Souza, membro 
do Conselho Nacional do Minis-
tério 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 Justi-
ça 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 Arnal-
do Hossepian Salles Lima Júnior, 

membro do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), José Oswaldo Moli-
neiro, membro do Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP) e 
recém-eleito para o Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores, Maria 
Tereza Uille Gomes, diretora-pre-
sidente e uma das fundadoras da 
Previdência Associativa do Minis-
tério Público, da Justiça Brasileira 
e dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (Jusprev), Victor 
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, 
vice-presidente da Associação Na-
cional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), e Octávio Borba 
de Vasconcellos Filho, promotor de 
Justiça aposentado, representando 

o prefeito de Santos, Paulo Bar-
bosa. Estavam presentes, ain-
da, Hércules Sormani Neto, ex-
coordenador geral dos Grupos 
de Estudos, Pedro Eduardo de 
Camargo Elias, novo coordena-
dor-geral dos Grupos de Estu-
dos, e Fabiola Moran Faloppa 
(diretora do Departamento de 
Patrimônio e uma das diretoras 
da APMP Mulher), Tiago de To-
ledo Rodrigues (2º secretário da 
APMP), Renato Kim Barbosa (um 
dos diretores do Departamen-
to de Apoio aos Substitutos da 
APMP) e Walter Tebet Filho, os 
três eleitos novos coordenado-
res adjuntos dos Grupos de Es-
tudos. A APMP também foi re-
presentada, no evento, pelo pre-
sidente Felipe Locke Cavalcan-
ti, o 1º vice-presidente, Marcio 
Sérgio Christino (recém-eleito 
para compor o CSMP no biênio 
2016-2017), o 2º vice-presiden-
te, Gabriel Bittencourt Perez, o 
1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, e o 1º tesourei-
ro, Marcelo Rovere. 

Secretário estadual Alexandre de Moraes e o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti
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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] des-
ta nossa edição?

ALEXANDRE DE MORAES - São 
Paulo foi o primeiro Estado a im-
plementar a Audiência de Custó-
dia. Nos sete primeiros meses do 
ano [2015], nós fizemos nove mil 
Audiências de Custódia. Nove 
mil presos em flagrante, na ca-
pital, em 24 horas foram levados 
ao juiz. Isso é muito importante, 
primeiro para garantir total le-
gitimidade e lisura da atuação 
policial. Nessas nove mil audi-
ências, não houve uma única 
constatação de abuso de violên-
cia policial, [o que] demonstra a 
legitimidade, a atuação correta 
da polícia. Também é uma ga-
rantia individual, a pessoa tem o 
direito, principalmente aquelas 
que não têm dinheiro, aquelas 
economicamente hipossuficien-
tes, 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 pro-
motor, do defensor público, e 
verificar se deve ou não perma-
necer presa. Isso foi uma grande 
parceria com a Justiça Criminal.

APMP REVISTA - E as atividades 
do novo Núcleo de Combate à 
Violência no Futebol?

ALEXANDRE DE MORAES - Con-
seguimos alterar no Tribunal 
[de Justiça do Estado de São 
Paulo/TJSP] o provimento para 
dar mais competência de in-
vestigação ao Núcleo, para dar 
competência aos crimes cone-
xos. Instalamos uma delegacia 
móvel nos estádios, tudo em 
parceria: com as Guardas Civis 
Metropolitanas, aumento da 
atividade delegada, ou seja, o 
município podendo por convê-
nio ampliar o número de poli-
ciais em cada uma das localida-
des. Também aqui, isso desde 
janeiro [de 2015], foi acelerado. 
E o terceiro pilar importante da 
nossa proposta, do nosso pla-
no de execução de segurança 
pública, foi uma otimização do 
trabalho policial. Isso também 
é muito importante. Eu conse-
gui, junto às policias, em várias 
reuniões, alterar procedimen-
tos, tanto pela Resolução 40, 
que editei, pela Resolução 57, 
alterar procedimentos para que 
a atuação da Polícia Civil e da 
Polícia Militar fosse mais pró-
xima para que nós pudéssemos 
possibilitar um maior número 
de investigações. Mais gente na 
ponta da Polícia Civil, mais gen-
te na ponta da Policia Militar, ou 
seja, em algumas ocorrências 
não há necessidade de a Polícia 
Militar se deslocar até a delega-
cia, aguardar e depois voltar ao 
policiamento. Nisso às vezes se 
perde duas, três, quatro horas. 
Então, regulamentei transmis-
são eletrônica de dados para 
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que a polícia pudesse perma-
necer no seu local territorial. 
Dou um exemplo que é absolu-
tamente simples, e ocorre mui-
tas 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 dele-
gacia, levar esta pessoa, aguar-
dar o registro do B.O. [Boletim 
de Ocorrência], assinar e voltar. 
Ou seja, aquela guarnição da PM 
se deslocaria, e a Praça da Sé fi-
caria 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 delega-
cia e fica no local. Fizemos uma 
série de alterações administrati-
vas, alterações de procedimen-
to, que permitirão maior rapidez 
no policiamento. E esses três 
pontos somados demonstraram, 
por hora, o acerto da nossa po-
lítica de segurança, porque nos 
sete primeiros meses do ano 
todos os importantes índices de 
criminalidade tiveram uma que-
da bem razoável.

APMP REVISTA - Entre eles, o 
destaque seria a redução dos 
roubos de carga?

ALEXANDRE DE MORAES - Des-
de 2010, havia uma curva cres-

cente do roubo de carga, não só 
no Estado de São Paulo, mas no 
Brasil como um todo. Nós fize-
mos uma parceria importante 
com o Setcesp [Sindicato das 
empresas de transporte de São 
Paulo], com o Instituto do IDV 
[Instituto para Desenvolvimen-
to 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’



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 sen-
do feitas, a parceria feita, exata-
mente para que nós possamos 
combater este tipo de crime.

APMP REVISTA - Para obter es-
ses resultados, a Secretaria de 
Segurança precisa de um bom 
orçamento. Nesse ponto, o se-
nhor tem o apoio do governo 
do Estado?

ALEXANDRE DE MORAES - O 
orçamento da Secretaria de Se-
gurança é um bom orçamento, 
obviamente dentro da realida-
de do país. Nós vivemos uma 
crise muito grande, uma crise 
econômica, uma crise política 
que afeta a questão econômi-
ca. 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 Se-
gurança Pública, que permite 
investimentos importantes na 
PM, na Polícia Civil, na Policia 
Técnico-Cientifica. Para se ter 
ideia, somente esta ano nós es-
tamos investindo só do Fundo 
R$ 350 milhões para renovação 

de frota, de viaturas, rádios di-
gitais, compra de fuzis, sistema 
de inteligência, ou seja, apare-
lhamento importante para fun-
ção de inteligência, para função 
de policiamento. Nós temos um 
orçamento muito bem balance-
ado. Obviamente, toda secreta-
ria sempre quer mais, mas eu 

‘Colocar um promotor de Justiça 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 de Justiça, seja 
com mais vagas no Conselho Superior do Ministério Público [CNMP], ele pode contribuir de forma importante’
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posso dizer que do ponto de 
vista da Secretaria da Seguran-
ça Pública não há reclamações.

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

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

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 voltar-
mos, quando eu era estagiário 
do Ministério Público, o pro-
motor, pra chegar até procura-
dor, levava um tempo menor, 
levava às vezes 15 anos, no má-
ximo. Depois, quando eu já in-
gressei, 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. Obvia-
mente, assim como o procu-
rador, o promotor, com tempo 
de carreira, seria importante 
nessa questão da elegibilida-
de. Colocar um promotor com 
tempo de carreira, aquele que 
já tem mais experiência, que 
já conhece a carreira, mas ele 
pode contribuir para adminis-
tração superior, seja como pro-
curador-geral, seja com mais 
vagas no Conselho Superior do 
Ministério Público [CNMP], ele 
pode contribuir de forma im-
portante. 

APMP REVISTA - Outro tema 
caro ao Ministério Público: a 

‘Colocar um promotor de Justiça 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 de Justiça, seja 
com mais vagas no Conselho Superior do Ministério Público [CNMP], ele pode contribuir de forma importante’
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escolha por lista tríplice do pro-
curador-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 conti-
nuar, 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 

muito clara em relação aos Mi-
nistérios Públicos estaduais. Foi 
um grande avanço a constitu-
cionalização dessa norma em 
1988 para os Ministérios Pú-
blicos 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 trípli-
ce. No momento em que o pro-
motor, o procurador de Justiça, 
vota em um candidato, dois ou 
até três, ele está dizendo: “De 
todos os membros do Minis-
tério Público, eu entendo que 
esses três são aqueles que no 
momento representariam me-
lhor a instituição”. A partir dis-
so, dentro do sistema de freios 
e contrapesos, a Constituição 
permite que o chefe do Execu-
tivo possa escolher entre esses 
três membros, [pois] qualquer 
um deles representaria bem a 
instituição. Então é um siste-
ma híbrido, mas é um sistema 
importante porque garante os 
freios e contrapesos. Ao mes-
mo tempo a instituição, ela 
acaba limitando a discriciona-
ridade do chefe do Executivo, 
porque somente três podem 
ser escolhidos, e permite ao 
governador a análise daqueles 
três. Cabe ao governador, como 

‘A instituição, ela acaba limitando a 
discricionaridade do chefe do

Executivo, porque somente três 
podem ser escolhidos’
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a pessoa que foi escolhida pela 
sociedade, que foi eleita pelo 
povo para administrar o Estado. 
Isso foi uma questão importan-
te, foi uma conquista do Minis-
tério Público, em 1988. Mais 
importante ainda do que isso, 
além do chefe do Executivo só 
poder escolher discricionaria-
mente limitado aos três nomes, 
[é que] aquele que é escolhido 
tem mandato certo. O gover-
nador não tem nenhuma inge-
rência naquela pessoa que foi 
escolhida, porque ele tem o seu 
mandato de dois anos. Diferen-
temente do que ocorria, por 
exemplo, com o procurador-ge-
ral 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 fa-
tores foram importantíssimos 
para o engrandecimento do Mi-
nistério Público desde 1988.

APMP REVISTA - Em linhas ge-
rais, como a Secretaria de Segu-
rança Pública organizou a ope-
ração de investigação sobre as 
chacinas ocorridas em Osasco 
e Barueri, ocorridas em agosto 
deste ano?

ALEXANDRE DE MORAES - Essa 
ocorrência, que é uma ocorrên-
cia gravíssima, a Secretaria da 

Segurança imediatamente deu 
uma resposta montando uma 
força-tarefa, até por determina-
ção 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 crimi-
nais, para que todo trabalho de 
pericia fosse rapidamente rea-
lizado, e  oito médicos legistas. 
A partir do momento que tive-
mos notícia, e foi um dia após 
a montagem da força-tarefa, da 
possibilidade da participação 
de policiais militares [na execu-
ção dos crimes], a Corregedo-
ria [da Polícia Militar] também 
se integrou a essa força-tarefa, 
para que nós analisássemos as 
quatro linhas de investigação. 
Nenhuma linha pode ser excluí-
da, 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 [participa-
ção de] policiais militares em 
Osasco; e a mescla dessa parti-
cipação, que também estamos 
investigando numa terceira li-
nha, de que policiais militares 
e guardas civis teriam pratica-
do alguns crimes juntos, existe 
essa possibilidade. E também 
não descartamos, principal-
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mente porque há três locais 
que não guardam muita cone-
xão com os demais, a possibi-
lidade de prática de homicídio 
por traficantes de drogas. Então 
essas quatro linhas permane-
cem sendo investigadas de for-
ma paralela, para que nós pos-
samos rapidamente chegar aos 
criminosos.

APMP REVISTA - O senhor foi 
secretário da Associação Pau-
lista do Ministério Público. Fale 
sobre o papel da instituição.

ALEXANDRE DE MORAES - O 
papel das associações, espe-
cialmente da Associação Paulis-
ta do Ministério Público, é um 
papel historicamente impor-
tantíssimo. Lá atrás, na Cons-
tituinte, a Associação Paulista 
do Ministério Público teve um 
papel de vanguarda junto à 
Conamp [Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Pú-
blico] para liderar o processo 
constituinte em relação ao Mi-
nistério Público, para que nos 
obtivéssemos grandes conquis-
tas à instituição. De lá para cá, a 
APMP continuou tendo o papel 
de vanguarda entre todas as as-
sociações, não só do Ministério 
Público, mas também das car-
reiras jurídicas. Continuou ten-
do essa vanguarda do ponto de 
vista político, do ponto de vista 
jurídico. Vários participantes da 
Associação, vários ex-presiden-
tes chegaram ao cargo de pro-
curador-geral [foi o caso dos ex-

presidentes da APMP Antonio 
Araldo Ferraz Dal Pozzo, Clau-
dio Ferraz de Alvarenga, José 
Augusto César Salgado e Mario 

‘Felipe Locke Cavalcanti vem dando continuidde a esse belíssimo trabalho histórico de vanguarda da APMP’
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de Moura e Albuquerque], de-
monstrando que a classe enten-
de que a Associação do Ministé-
rio Público é muito mais do que 

uma associação do ponto de 
vista social, ela é importantís-
sima 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 presi-
dente, hoje procurador de Jus-
tiça, Walter Paula Sabella [na 
gestão do biênio 1992-1994]. 
Depois fui 1º secretário, eleito 
pela classe com o recentemen-
te falecido [ex-presidente da 
APMP] Washington Epaminon-
das Barra [na gestão do biênio 
1994-1996]. Então eu partici-
pei ativamente da Associação 
e posso garantir, porque cons-
tatei no dia-a-dia, a importân-
cia da Associação Paulista do 
Ministério Público nos diálogos 
com o Congresso Nacional, nos 
diálogos com a Assembleia Le-
gislativa, com o governador do 
Estado, com a presidência da 
República. E isso permanece já 
no segundo mandato do dou-
tor 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 su-
cedeu no Conselho Nacional de 
Justiça [CNJ]. Eu fui na primei-
ra composição, representando 
a Câmara dos Deputados, e o 
Felipe já na segunda [composi-
ção], representando São Paulo, 
representando o Ministério Pú-
blico [Felipe Locke Cavalcanti 
integrou o CNJ por dois man-

‘Felipe Locke Cavalcanti vem dando continuidde a esse belíssimo trabalho histórico de vanguarda da APMP’

datos, entre 2007 e 2011]. Ele 
vem dando continuidade a esse 
belíssimo trabalho histórico de 
vanguarda da Associação Pau-
lista do Ministério Público.

APMP REVISTA - Por último, 
uma dúvida que circula na im-
prensa: o senhor é candidato à 
Prefeitura de São Paulo? Tem 
interesse, tem vontade?

ALEXANDRE DE MORAES - Eu 
tenho um interesse e uma von-
tade que é prosseguir o meu 
trabalho na Secretaria da Se-
gurança Pública, poder reali-
zar 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 equi-
pe. Tive o privilégio de, aos 33 
anos, lá atrás, ser o secretário 
da Justiça mais novo da Histó-
ria do Estado de São Paulo, por 
confiança também do governa-
dor Geraldo Alckmin. E agora, 
novamente, ele me chamou pra 
contribuir com uma área sensí-
vel do governo, que é a Secreta-
ria 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 Pú-
blica, para retribuir a confiança 
que o governador Geraldo Al-
ckmin depositou em mim, para 
poder retribuir para a socieda-
de tudo aquilo que na minha 
carreira eu também tive. 
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Por DorA ESTEVAM E 
PAulA DuTrA 

A opção das Audiências de Custódia

Reportagem da APMP Revista acompanhou de perto audiências de custódia no Fórum da Barra Funda, com a presença de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e de um advogado

Prós e contras do projeto de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que foi implantado em 2015 em São Paulo

Desde fevereiro de 2015 juízes, promotores 
de Justiça, advogados e defensores pú-
blicos 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 Custó-
dia, implantado em todos os Estados da Federa-
ção. O projeto é de iniciativa do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e o Mi-
nistério da Justiça, com participação da Defenso-
ria Pública e do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP). Prevista no ordenamento jurí-
dico, ratificada pelo Brasil em 1992, a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica), em seu artigo 7º, item 5, de-
termina que o preso deverá ser conduzido “sem 
demora” à presença de uma autoridade judicial, 
estabelecida desde 1992. 

O pioneirismo da implantação da audiên-
cia de custódia no Brasil é do Estado do Mara-
nhão, antes mesmo de o Tribunal de Justiça de 
São Paulo regrar as práticas, em termos opera-
cionais, já previstas internacionalmente. Os pro-
vimentos nºs 3 e 4/15 do TJSP estabelecem estru-
tura multidisciplinar para receber presos em fla-
grante para primeira análise sobre o cabimento 
e a necessidade de prisão. Já o Supremo Tribunal 
Federal (STF) foi responsável por duas decisões 

sobre o tema: no julgamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 5.240, em 20 de agosto, 
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A opção das Audiências de Custódia

Reportagem da APMP Revista acompanhou de perto audiências de custódia no Fórum da Barra Funda, com a presença de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e de um advogado
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Prós e contras do projeto de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que foi implantado em 2015 em São Paulo

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

fevereiro de 2015”, e em 9 de setembro, julgan-
do 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

Fo
to
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PM

P

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 as-
sessor da Corregedoria-Geral de Justiça do Esta-
do, Jayme Garcia dos Santos Junior, que acompa-
nhou o planejamento do projeto desde setembro 
de 2014, em parceria com as secretarias da Se-
gurança Pública (SSP) e Penitenciária, conta que 
o CNJ procurou o TJSP e manifestou a sua von-
tade institucional de implantar a Audiência de 

Custódia no país, e buscou a parceria no Estado 
de São Paulo.

“O corregedor-geral da Justiça à época, 
desembargador Hamilton Eliot Hakel, determi-
nou que a equipe de juízes assessores realizas-
se 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 prog-
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‘Em alguns casos, a prisão é convertida em medida cautelar diversa da custódia’, afirma a promotora de Justiça Fabiane Sabaine
f

nóstico e verificaram as melhores condições de 
implementação da prática. 

“A partir desses levantamentos, desses es-
tudos e dessa análise, nós construímos, com su-
porte no Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos, com suporte na Convenção America-
na Sobre Direitos Humanos e no nosso Código 
de Processo Penal, todo o regramento atinente 
à superintendência da rotina de serviço relacio-
nada a essa atividade judiciária, mais especifica-
mente 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 necessida-
de de mantê-la recolhida em uma unidade prisio-
nal, e busca também garantir os direitos do pre-
so: como a integridade física, conforme o Pacto 
de São José da Costa Rica, e a Convenção dos Di-
reitos 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 mani-
festações do Ministério Público, Defensoria e ad-
vogado, conduzidas pelo Departamento de Inqué-
ritos Policiais e Polícia Judiciária (Dipo) do TJSP.

A promotora de Justiça Fabiana Sabaine, de-
signada para fazer audiências, explica o trabalho 



Reportagem de Felipe Resk, publicada pelo jor-
nal 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 fla-
grante 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 Es-
tados brasileiros.

No caso de São Paulo, as informações do CNJ fo-
ram 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 audi-
ências 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 mantê-
lo preso. Segundo o o Estadão, os magistrados concede-
ram 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 audiên-
cias de custódia na capital, que afirmou que o número 
é considerado baixo e reflete que “o projeto está dan-

Estadão diz que após audiências 
de  custódia apenas 4% reincidem

do certo”. “O porcentual que sobrou (96%) está respei-
tando o que foi deliberado em audiência”. Após a im-
plementação do programa, 4,2 mil presos em flagrante 
deixaram de ingressar em presídios paulistas, segundo 
aponta o balanço do CNJ. Atualmente, São Paulo é res-
ponsável por um em cada três presos existentes no Bra-
sil. O jornal O Estado de S.Paulo ouviu também a pro-
motora 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 pro-
grama tem concedido liberdade para casos de crimes 
graves, como roubos à mão armada e tráfico de dro-
gas. “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 li-
berdade”, disse ela. “Quatro por cento parece pouco, 
mas a repercussão social é extremamente negativa.”

Para a promotora de Justiça, na prática as pes-
soas percebem que a criminalidade está em escalada 
geométrica. “Já tive casos de furtadores que recebe-
ram liberdade e praticaram o mesmo crime duas se-
manas depois, da mesma forma. Com tráfico também. 
Tem acontecido muita liberação e muita reincidência”, 
contou Florence Milani. “Essa política de evitar o encar-
ceramento em massa tem de ser repensada de forma 
que a sociedade não fique em risco.” Em termos pro-
porcionais, prossegue o Estadão, a reincidência em São 
Paulo é equivalente ao índice acumulado de outros Es-
tados do Brasil, segundo aponta o CNJ. Outros oito Tri-
bunais de Justiça, que também foram incluídos no levan-
tamento, somam 2.068 liberdades provisórias concedi-
das 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 au-
diência realizada pelo TJRJ ocorreu em 18 de setembro.
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Jornal ouviu a promotora de Justiça Florence Cassab Milani
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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’
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em sala: “O autuado é apresentado e se inicia a 
audiência com o objetivo de verificar a regulari-
dade da prisão em flagrante e a necessidade de 
manutenção da custodia cautelar. Em alguns ca-
sos, até a pedido do próprio Ministério Público, 
a prisão é convertida em medida cautelar diver-
sa da custódia: em casos de furtos, receptação, e 
considerando a personalidade do preso, principal-
mente quando é a primeira vez que ele se envol-
ve 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 

que seria muito importante aqui é a de tornoze-
leira eletrônica, que tem previsão no Código de 
Processo Penal, mas infelizmente não existe. Aqui 
na capital de São Paulo não foram disponibiliza-
das essas tornozeleiras e há essa previsão como 
medida cautelar”, diz Fabiana Sabaine.

Sobre este assunto, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) assinou  convênios para implan-
tar políticas relacionadas ao projeto de audiên-
cia de custódia em 15 estados, incluindo São Pau-
lo, e no Distrito Federal. O termo de compromis-
so prevê a transferência de recursos federais do 
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para im-
plantação de 12 novas Centrais de Monitoração 
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Dados do CNJ mostram que mais de 13,9 mil prisões desnecessárias foram evitadas nos casos de menor potencial ofensivo com a apresentação dos presos em flagrante a um juiz em 24 horas

Eletrônica e de 49 Centrais Integradas de Alter-
nativas Penais, estruturas necessárias para que 
as audiências de custódia tenham plenos resul-
tados. 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 au-
diências, todas elas sob os trabalhos da juíza Simo-
ne Cândida Lucas Marcondes, designada pelo Dipo. 
Cada uma delas com aproximadamente seis minu-
tos 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 Códi-
go do Processo Penal. “Eu verifiquei que realmente 
ele sendo primário, com residência fixa, tinha em-
prego, era possível conceder o benefício da liberda-
de provisória; e como ele não tinha condições de re-
colher a fiança, dei-lhe a medida cautelar de compa-
recimento 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 passa-
gens, o que pesou na decisão. Ele tinha uma conde-
nação por furto anterior, uma condenação por rou-
bo, 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 Si-
mone 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 mui-
to. Na sala compareceram dois homens para a audi-
ência, que foram reconhecidos pela vítima. “Ali foi 
cometido em concurso de pessoas, o que agravou”, 
observa a juíza.

E prossegue: “A 
vítima era mulher, in-
timidou-a muito mais, 
teve reconhecimento 
pessoal nos autos, en-
tão, 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 poli-
ciais que efetuaram 
a prisão, então, por 
hora, o que eu anali-
so é o que esta nos au-
tos, eu converti a pri-
são em flagrante em 
preventiva dos dois”, 
explicou a juíza Simo-
ne. Os casos que mais 
chegam lá são de rou-
bo, furto e tráfico de 
drogas”.

Para  S imone 
Marcondes, um dos 
benefícios da audiên-
cia 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 ti-
nha dinheiro para pa-
gar a fiança, isso já foi 
verificado aqui, então 
ele foi solto num perí-
odo mais curto de tempo do que seria se tivesse 
que aguardar às 24 horas para analisar o flagran-
te”. A juíza também ressalta a importância em ana-
lisar a situação de agressão física e moral que o 
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preso pode contar pessoalmente. Essa mesma li-
nha de argumentação é seguida pelo defensor pú-
blico Rafael Bedim, que também concorda que o 
frente a frente com a pessoa presa é fundamental 

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 so-
fridas 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 destacar o problema prisional do Brasil
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Além disso, continua, os direitos funda-
mentais são garantidos “quando você vê as con-
dições pessoais dela, as condições de saúde, as 
condições financeiras, em caso de uma fixação 

de fiança, por exemplo, isso a meu ver ajuda os 
juízes na hora de avaliar a prisão em flagrante, 
eventualmente na decretação da prisão pre-
ventiva, na fixação da fiança, na condição da li-
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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 destacar o problema prisional do Brasil

berdade provisória sem 
cautelares. O preso teve 
a oportunidade de ser ou-
vido”. A Defensoria Públi-
ca sempre foi favorável à 
instalação da Audiência de 
Custódia, prevista no or-
denamento jurídico. Rafa-
el Bedim lembra que a de-
fensoria sempre pleiteou 
uma norma que já estava 
prevista há muito tempo e 
não era colocada em prá-
tica. “Tanto que antes a 
gente tinha até um plei-
to de pedir a nulidade das 
avaliações dos flagrantes 
sem a audiência de custó-
dia diante da previsão, o 
que, ao nosso ver, gera-
va a ilegalidade da prisão 
em flagrante”, frisa Rafa-
el Bedim.

No mês de outubro 
de 2015, os números já 
ultrapassavam a casa das 
9, 5 mil audiências reali-
zadas. O juiz Jayme Gar-
cia considera o resultado 
“extremamente positivo” 
e, mais ainda, destaca que 
o Tribunal conseguiu al-
cançar a meta principal  
fixada pelo ex-correge-
dor Hamilton Eliot Akel , 
à época, que era quanti-
ficar a saída de pessoas. 
“Nós pudemos qualificar 

a entrada”, ressalta o juiz, “além de ‘empode-
rar’ todos os atores do sistema da justiça crimi-
nal, não só o juiz, mas também o promotor de 
Justiça, o advogado e o defensor público, nes-

te momento tão importante, que é o momen-
to da análise”.

Para o presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Subseção São Paulo (OAB-SP), Marcos da Cos-
ta, 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 Pau-
lo, ela é muito conservadora”. Marcos da Costa lem-
bra que a estrutura jurídica pensa na punição como 
prisão, “quando hoje o mundo moderno tem outras 
penas, penas alternativas”.  Afirma ainda que a cul-
tura no Brasil “não é de soltura, é de prisão”, o que 
faz com que as prisões fiquem lotadas e grande par-
te dos presos são provisórios, “aqueles que por algu-
ma 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 me-
ses dentro do presídio e isso significa hoje 60% das 
prisões do Estado”, lembra. “Pra que esperarmos es-
tes meses, tendo que construir mais presídios, se esse 
cidadão voltará às ruas depois deste período? Melhor 
antecipar este encontro do cidadão com o juiz”, con-
clui. 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 Car-
los Gonçalves Xavier de Aquino, que assumiu a fun-
ção depois da aposentadoria do desembargador Elliot 
Akel, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em 
parceria com o Poder Executivo, vem adotando inú-
meras 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 sa-
turado e sua estrutura e em seu conteúdo”. Entre as 
medidas estão mutirões carcerários, suprimir rotinas 
que minimizem o fluxo processual; a criação do proje-
to “Semear”, que tem como objetivo formular em no-
vas bases os elementos de políticas públicas peniten-
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Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República, propôs a Nota, que considera o contato do preso com o juiz essencial para identificar abusos

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 implanta-
ção das audiências de custódia, desde fevereiro, o Es-
tado já economizou R$ 8 milhões. A estimativa é de 
que no ano de 2015, mantendo -se a média de libe-
ração, que em novembro flutuava entre 43% e 44%, 
o Estado de São Paulo economize aproximadamente 
R$ 360 milhões, impedindo a entrada no sistema pri-
sional de quem não deveria entrar.

“Esse é um dos efeitos colaterais, um efeito co-
lateral 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 custó-
dia 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 permanên-
cia 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”.
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O Ministério Público Federal (MPF), por meio 
das Câmaras de Coordenação e Revisão responsá-
veis pela matéria criminal (2ª CCR), pelo combate 
à corrupção (5ª CCR) e pelo controle externo da 
atividade policial e sistema prisional (7ª CCR), emi-
tiu em fevereiro de 2015 uma Nota Técnica mani-
festando apoio à aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n. 554/11, que pretende instituir a audi-
ência judicial de custódia em 24 horas após a pri-
são em flagrante. Segundo o documento, a apre-
sentação do preso perante o juiz nesse prazo tor-
na mais célere o exame da validade e da necessi-
dade da prisão e previne o emprego de tortura e 
outros tratamento cruéis, desumanos e degradan-
tes contra o preso.

De acordo com a Nota Técnica, a audiência 
de custódia é um instrumento processual da de-
fesa da liberdade e da dignidade da pessoa hu-
mana. O modelo é utilizado na maioria dos países 
ocidentais. A audiência de custódia consiste na 
apresentação imediata ou sem demora, pela po-
lícia ao juiz, da pessoa presa em flagrante ou sem 
mandado judicial.

MPF emitiu em fevereiro Nota Técnica favorável à audiência de custódia
O texto afirma que “o contato do juiz com 

o preso, logo após a efetivação da prisão, é con-
dição essencial para que abusos possam ser ime-
diatamente identificados”. Além disso, por meio 
da audiência “é possível inibir atos de tortura e de 
tratamento cruel, desumano e degradante em in-
terrogatórios policiais, ainda recorrentes no Bra-
sil”, diz a nota. Por fim, o documento reitera que, 
com a audiência de custódia, será possível tam-
bém prevenir a superlotação carcerária e a longa 
duração das prisões preventivas, na medida em 
que a apresentação imediata do preso ao juiz pos-
sibilitará 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 subprocura-
dora-geral da República Raquel Dodge, teve como 
relator o subprocurador-geral da República Juliano 
Villa-Verde de Carvalho e vai assinada pelos coor-
denadores 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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Na opinião do promotor de Justiça Criminal do 
MPSP, Marcelo Luiz Barone, a liberação do preso é gra-
ve “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 nú-
mero 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 entra-
ram 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, futu-
ramente, 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 trá-
fico. De maneira que nós percebemos que não há um 
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‘Ao ser apresentado em 24 horas, ele vem aqui e ainda traz as marcas de tortura’, diz o defensor Rafael Bedim

abuso na soltura ou não há uso indevido ou desarra-
zoado das audiências de custódia pra que nós libere-
mos quem não deve permanecer no cárcere”, insiste. 

Dados do CNJ mostram que, desde fevereiro 
de 2015, mais de 13,9 mil prisões desnecessárias fo-
ram evitadas nos casos de menor potencial ofensivo 
com a apresentação dos presos em flagrante a um juiz 
no prazo de 24 horas. De acordo com os números do 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão 
ligado ao Ministério da Justiça, o Brasil tem 607.731 
pessoas presas, dentre essa população, 41% corres-

pondem a presos provisó-
rios, encarcerados ainda 
sem culpa formada, sem 
condenação definitiva.

E está em quarto 
lugar com maior popula-
ção carcerária, atrás dos 
EUA (1º), da China (2º) e 
da Russia (3º). O supe-
rencarceramento nos es-
tabelecimentos carcerá-
rios tem uma ocupação 
de 161%, ocupação acima 
da média, com 376. 669 
vagas. Registra-se o dé-
fict de vagas no sistema 
penitenciário de 231.62. 
E ainda, a pesquisa reve-
la o perfil da população 
das penitenciárias: 67% 
negros; 53% não conclu-
íram o ensino fundamen-
tal; e 56% tem menos de 
29 anos de idade. 

Para atender as 
audiências de custódia, 
no Fórum Criminal da Bar-
ra Funda, há uma sala de 
apoio para cumprimento 
de decisões judiciais; uma 
para a Secretaria da Ad-

ministração Penitenciária (SAP) [na hipótese de con-
versão da flagrante em preventiva, a inclusão é feita 
ali mesmo no Fórum]; o espaço também abriga cin-
co salas para o Instituto Médico Legal (IML), onde são 
realizados os exames de corpo de delito, para que o 
preso saia da pasta da Secretaria de Segurança Públi-
ca e ingresse na SAP, ou outros exames determinados 
pelo juiz; e, também, uma carceragem desvinculada 
do Fórum Central.

Entretanto, este espaço será expandido, já está 
em andamento a construção de nove salas para a rea-
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‘O Estado não quer custear o preso’, critica o promotor de Justiça Marcelo Luiz Barone

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 pró-
pria para a distribuição dos 
flagrantes, uma sala para a 
SAP, e as salas do IML.  

INVESTIMENTO - 
Marcos da Costa, presiden-
te da OAB-SP observou que 
o formato é adequado, mas 
falta investimento do Esta-
do nas polícias, no Ministé-
rio Público e no Judiciário. 
“Acaba que não tem juiz, 
não tem promotor e não 
tem viatura para levar o su-
jeito preso à frente do juiz 
nesse prazo de 24 horas. 
É uma conquista também 
do próprio Estado que não 
precisa ficar com a guar-
da deste cidadão. Precisa-
mos é investir maciçamen-
te. Compreender o papel da 
Justiça notadamente no Es-
tado democrático de direi-
to”, propõe. Inicialmente, o 
Ministério Público foi con-
tra a implantação do pro-
jeto, mas hoje há um bom 
relacionamento com o Ju-
diciário. No entanto, há os 
que defendem a criação de 
um grupo específico para 
atuarem frente às audiên-
cias, como Marcelo Baro-
ne. “Nós, promotores da 
Barra Funda, pleiteamos 
então à Procuradoria Ge-

REPORTAGEM
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Marcio Sérgio Christino, 1º vice-presidente da APMP, fala durante reunião da Conamp

ral de Justiça a formação de um grupo, pois entende-
mos 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 ini-
cio contaram o apoio institucional do Ministério Públi-
co, 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 su-
peramos num período muito curto de tempo”. Garcia 
lembra que, desde o primeiro dia, o Ministério Público 
participou efetivamente. “Participa até hoje e contri-
bui 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 rela-
ta que em São Paulo foi construído um bom relaciona-
mento 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 mes-
mo propósito, que é a construção de uma sociedade 
mais justa. E é por isso que se tem um diálogo tão fran-
co e aberto entre todas as instituições ligadas à Justi-
ça do Estado”.

PREVISÃO DE EXPANSÃO - A implantação do 
Projeto de Audiência de Custódia, que foi feita de for-
ma progressiva, começou no Fórum da Barra Funda 
com duas seccionais e hoje abrange seis, também aten-
dem nas delegacias especializadas. Hoje, já tem previ-
são de expansão. O próximo passo é a implementação 
nos plantões: sábados, domingos, feriados e recessos; 
no interior da capital, onde ainda não tem. Desta for-
ma, no período citado, não há apresentação do pre-
so, o flagrante é analisado como antigamente. “Ocor-
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Plea bargain: um outro instrumento para a modernização 
do sistema legal é 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 nego-
ciar a propositura da ação penal e a pena a serem 
impostas, seguindo como parâmetro o Direito nor-
te-americano, mais especificamente a prática cha-
mada 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 Públi-
co”, comenta Marcio Sérgio Christino, 1º vice-pre-
sidente da APMP, recém-eleito para compor o Con-
selho Superior do Ministério Público (CSMP) no bi-
ênio 2016-2017.

Segundo ele, nesse dispositivo há uma pactua-
ção prévia entre o promotor, o acusado e seu defen-
sor: o réu pode confessar ou não confessar; se con-
fessar, pode reivindicar a negociação ou não. Quan-
do opta pelo pedido de negociação é que ocorre o 
plea bargain. Essa possibilidade ainda não existe no 
ordenamento jurídico brasileiro. “Por isso a inten-
ção, nessa Comissão formada no âmbito da Conamp, 
da qual integro como representante paulista, de en-
viar um Projeto de Lei ao Congresso Nacional (caso 
seja descartada a hipótese de Emenda Constitucio-
nal) propondo a criação, no Brasil, de um mecanis-
mo 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 mon-
tante da pena a ser  aplicado,  o  regime  de cumpri-
mento, a natureza e os benefícios na execução pe-
nal’. Isso porque, sendo a ação penal pública priva-
tiva do Ministério Público, não poderia deixar de ser 
sua manifestação quanto à conveniência e oportu-
nidade de negociar seus termos. A pactuação é pu-
ramente fruto da privatividade da ação penal, con-
forme o já previsto na Constituição e, caso seja en-
tendida de modo divergente, será descaracterizada 
em sua essência”.

Ainda na proposta-base que começa a ser tra-
balhada, são abordados detalhes sobre a privativida-
de e a liberdade de convenção, o encaminhamento 
ao Judiciário e a geração de seus efeitos, o encami-
nhamento quando há discordância da pactuação, a 
hipótese de formulação de nova proposta e a natu-
reza condenatória da sentença, entre outros.

“É importante ressaltar que, para que nossa 
posição possa realmente refletir um desejo da clas-
se, criamos para os associados uma breve consulta 
online, solicitando a quem se interessasse que con-
tribuíssem com críticas e propostas (pelo email di-
retoria@apmp.com.br), que serão levadas a discus-
são 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 Mi-
nistério Pública da Bahia, através da presidente da 
Conamp, Norma Cavalcanti, do Maranhão, Goiás, 
Ceará, Piauí, Bahia e São Paulo. Agradecemos, des-
de já, todos os que desejarem colaborar”, completa.

Marcio Sérgio Christino, 1º vice-presidente da APMP, fala durante reunião 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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Lewandowski é 
homenageado 
pela iniciativa

A Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) homenageou em sessão so-
lene no dia 14/12 o presidente do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewan-
dowski, pela implantação do projeto Audiên-
cia 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 importân-
cia da Audiência de Custódia como mudança 
cultural que combate o que classificou de cul-
tura do encarceramento no país e chamou a 
atenção dos presentes à sessão solene, entre 
eles o presidente da Alesp, deputado Fernan-
do Capez, o governador do Estado, Geraldo Al-
ckmin, 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 as-
sistência judiciária. É muito grave. E aqueles 
presos que são detidos por delitos menores 
passam, ao cabo desse tempo em que aguar-
dam eventual liberdade por decisão judicial, 
por uma verdadeira pós-graduação do crime. 
Voltam como soldados das organizações crimi-
nosas”, disse o ministro Lewandowski. 

re como era antigamente no papel. E assim será no 
final de ano”, complementa o defensor público Rafa-
el 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 plan-
tões, “mas, por conta de problemas com estrutura, 
até hoje não temos”.

O corregedor do TJSP lembra que “dando cer-
to 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 Ribei-
rão 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 ar-
tigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal 
para incorporar, na legislação ordinária, a sistemática 
descrita. Dispõe que no prazo máximo de vinte e qua-
tro horas após a realização da prisão, o preso deverá 
ser conduzido à presença do juiz competente, junta-
mente com o auto de prisão em flagrante, acompa-
nhado das oitivas colhidas e, caso o autuado não in-
forme 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 de-
fensor público, o juiz decide ou relaxa a prisão em fla-
grante, em caso de legalidade. Se estiverem presen-
tes os requisitos necessários, ele converte o flagrante 
em preventivo. Se o juiz verificar que não há necessi-
dade de manutenção daquela pessoa no cárcere no 
curso do processo”, resume Jayme Garcia. Como todo 
novo mecanismo, a Audiência de Custódia pode cau-
sar 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.
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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

Quando a diretoria da APMP decidiu lançar uma 
revista, em 1996, dificilmente imaginaria o vo-
lume de material que publicaria, em menos de 

duas décadas, sobre questões e assuntos de interesse do 
Ministério Público e, principalmente, o extenso e inédi-
to 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 pre-
sente edição, a publicação já soma uma acervo de mais 
de 5.200 páginas impressas, mais de 650 notícias e re-
portagens e cerca de 1.080 artigos, trabalhos jurídicos, 
análises, estudos, ensaios, crônicas e textos opinativos 
escritos pelos associados, diretores, autoridades e per-
sonalidades ligadas ao Ministério Público, ao Poder Judi-
ciário, Legislativo e Executivo. Um verdadeiro patrimônio 
informativo, intelectual e fotográfico para a comunica-
ção da classe e, sobretudo, a preservação da memória 
do trabalho feito pela APMP e pelos promotores e pro-
curadores 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-

ministrativas e de reformulações operacionais, estru-
turais e tecnológicas, a publicação chegou até a ser sus-
pensa, em determinado período. A migração e a priori-
dade 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 apa-
relhos 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 Mi-
nistério 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 coi-
sas, como notas e notícias sobre as atividades da Asso-
ciação e do Ministério Público e, principalmente, os tex-
tos produzidos pelos promotores e procuradores de Jus-
tiça. Mas várias outras seções foram agregadas com o 
tempo, como entrevistas exclusivas, colunas, opiniões e 
cartas, memórias institucionais, grupos de estudos, pe-
ças jurídicas, notas oficiais, comunicados, lembretes, in-
formações culturais, turísticas e de saúde, informática, 

Novembro de 1996 1 Janeiro de 1996 1

Nº 5: Caso de ‘racha’Nº 4: Ações em BrasíliaNº 1: Posse da diretoria Nº 2: Posse substitutos Nº 3: Curso com a USP
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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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negócios e oportunidades, panorama asso-
ciativo nacional, entre outras. E com a cria-
ção de uma Assessoria de Imprensa perma-
nente, em 2013, a APMP Revista investiu no 
conteúdo jornalístico, com a produção de re-
portagens inéditas e de um resumo do con-
teúdo factual noticiado diariamente no site 
da Associação, suas atividades institucionais 
e sociais, campanhas e iniciativas. Novas se-
ções, como “Estudos APMP” e “O Assunto 
do Momento”, ampliam o espaço para a di-
vulgação do trabalho intelectual e opinativo.

“Procuramos dinamizar o acesso à in-
formação para os nossos associados”, afirma 
o presidente da APMP, Felipe Locke Caval-
canti. “Consolidamos o setor de Assessoria 
de Imprensa e reestruturamos seus serviços 
de apoio (os setores de Audiovisual, Infor-
mática e Publicações). Com isso, mudamos 
completamente nosso site, criamos o bole-
tim 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 repor-
tagens, com temas atuais e de interesse da 
sociedade e dos membros do Ministério Pú-
blico. As mudanças, porém, não impediram 
que a revista fossem retomada com o nome 
e a numeração originais, pois outro compro-
misso da diretoria é o de preservar a histó-
ria, a memória e o extenso arquivo do mate-
rial informativo de nossa entidade de classe. 
É um importante veículo de divulgação, de 
conhecimento e de estímulo ao bom deba-
te 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-

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

Orgão da
Associação Paulista

do Ministério Público

Ano I  Nº 6  Maio de 1997

"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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do Ministério Público

Luiz Cesar Gama Pellegrini
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Orgão da
Associação Paulista

do Ministério Público
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Geral:
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Ano I ■■■■■ Nº 9 ■■■■■     Agosto de 1997

novo
instrumento

da área ambiental

Os 30 anos
dos Grupos de Estudo

Janeiro de 1998 1

Revista
Ano II    Nº 14    Janeiro de 1998

Órgão da
Associação Paulista do

Ministério Público

Conselhos têm novos Presidentes

José Ricardo Peirão
Rodrigues - Presidente
do Conselho Nacional dos
Corregedores-Gerais do

Ministério Público

Hamilton Carvalhido
- Presidente do Conselho

Nacional dos Procuradores-
Gerais de Justiça

Nº 6: Mello assume STF

Nº 7: Meio ambiente

Nº 8: APMP/ Apamagis

Nº 9: Área ambiental

‘Procuramos dinamizar o acesso à informação para os nossos associados’, afirma o promotor de Justiça Thales Cezar de Oliveira 
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9001 e a importância de espaços de confra-
ternização como o restaurante da APMP. As 
seções “Giro APMP” e “Social” fazem um re-
sumo das atividades mais relevantes da di-
retoria da Associação e do MPSP.

“A APMP Revista está bem moderna. 
Permanece com a ideia inicial, mas está re-
paginada, moderna. Atende não só as neces-
sidades visuais de hoje, que mudaram mui-
to, 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 Oli-
veira, 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 comu-
nicação maior com a classe. Nós precisáva-
mos de um veículo para mostrar as ativida-
des da APMP e os eventos que promovia, e 
também um canal para divulgar artigos ju-
rídicos que os promotores escreviam. Ha-
via uma série de publicações relacionadas a 
temas muitas vezes contrários aos interes-
ses do Ministério Público. E nós não tínha-
mos uma publicação para colocar algumas 
teses com a versão dos promotores e pro-
curadores. E aí surgiu a ideia de fazer uma 
revista”, relembra Thales Cezar de Oliveira.

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS – No re-
lançamento da revista, em 2014, foi recu-
perada também a seção de entrevistas, que 
agora se chama “Páginas Amarelas”. A par-
tir da edição nº 57, o espaço já deu desta-
que para o promotor de Justiça Silvio An-
tonio Marques, que se destaca na atuação 
contra a improbidade administrativa; a pre-
sidente da Associação Nacional dos Mem-
bros 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 Mora-
es [leia na página 19]. Mas essa seção sur-
giu logo na primeira fase da APMP Revis-
ta. “Uma das ideias que nós tínhamos na 
época era ter algumas entrevistas. Foi algo 
extremamente inovador”, rememora Tha-
les Cezar de Oliveira, que por muitas vezes 
teve que colocar “a mão na massa” pesso-
almente para concretizar o projeto.

57APMP Revista
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Concurso seleciona
bandeira da APMP

Vencedora do concurso
Gisela Ferrer

Rev i s ta
Ano II    Nº 15    Fevereiro de 1998
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Nº 19: MP em BrasíliaNº 18: Ação acidentáriaNº 15: Bandeira APMP Nº 16: Luiz A. Marrey Nº 17: Perfil da polícia

Marrey é eleito
Procurador-Geral
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Ministério Público

Abril de 1998 1

Revista
Ano II      Nº 17      Abril de 1998

Órgão da
Associação Paulista do

Ministério Público

PERFIL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERFIL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Julho de 1998 1

Outubro/Novembro de 1998 1

Nº 23: Nova diretoria

Nº 22: H. Magalhães

Nº 21: Juarez Mustafá

Nº 20: Dia 4 de julho

‘Procuramos dinamizar o acesso à informação para os nossos associados’, afirma o promotor de Justiça Thales Cezar de Oliveira 
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Além da APMP Revista, a entidade de classe 
lançou, em maio de 2013, um boletim informativo 
mensal, para imprimir um resumo das notícias publi-
cadas diariamente no site da entidade de classe e en-
viada 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 Asses-
soria de Imprensa num prazo de dois anos e meio.

Nesse período, o suporte do boletim informa-
tivo mensal impulsionou campanhas fundamentais 
para a classe, como o combate à Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) Federal 37, que pretendia res-
tringir o poder de investigação dos promotores e pro-
curadores de Justiça – e que, depois de intensa mobi-
lização do Ministério Público com a população e com 
os parlamentares, terminou sendo rejeitada no Con-
gresso. A APMP também alavancou, em seu informa-
tivo mensal, campanha semelhante contra a PEC 01, 
dessa vez em âmbito estadual, que pretendia concen-
trar o poder de investigação totalmente nas mãos do 
procurador-geral de Justiça (PGJ).

Boletim mensal APMP em Ação chega ao nº 30“É óbvio que, no começo, nós patinamos mui-
to. Nós não tínhamos um jornalista contratado, que 
estivesse à disposição da APMP em tempo integral. 
Então, praticamente tudo era feito por nós [da dire-
toria]. 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 interrogató-
rio’ [risos]”, brinca o promotor de Justiça. “Ninguém 
tinha experiência nessa área. Nós tínhamos uma boa 
vontade e o interesse, mas minha atuação era de pro-
motor 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 espa-
ço, 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 secretá-
rio do Estado de Administração Penitenciária. Ou en-
tão com Eduardo Araújo da Silva, que foi o promo-
tor de Justiça designado para acompanhar o crime 
de latrocínio da Choperia Bodega, de grande reper-
cussão; com Eloisa de Souza Arruda, hoje procura-
dora de Justiça e naquela ocasião a promotora res-
ponsável pelo trabalho no caso que resultou na pri-
meira condenação de um participante em “racha” 
de automóvel; o promotor aposentado e advogado 
Júlio Fabbrini Mirabete, que falou sobre as modifica-
ções 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 cien-
tífico-cultural com a APMP; e o desembargados e 
(então) presidente da Associação Paulista de Magis-

Outubro/Novembro de 1998 1

Nº 27: Posse no MPSPNº 24: Confraternização Nº 25: Revista renovada Nº 26: Reforma/Justiça

Ano III - nº 26
abr - mai/99

Reforma
do Judiciário

em debate

Revista

Barra
é homenageado

Barra
é homenageado

Ano III - nº 27
jun - jul/99

Revista
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GENOÍNO DEBATE REFORMA

DO JUDICIÁRIO

Ano III - nº 28
ago-set/99

Revista

REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
GERA PROTESTO

REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
GERA PROTESTO

FRANCO MONTORO
(1916-1999)

A MORTE
DE UM ESTADISTA

Nº 28: Ato previdência

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 He-
lena Ferreira da Costa Passos, Marcelo Duwalibi e Tia-
go Zarif, sobre suas atuações; com o (então) deputado 
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Boletim mensal APMP em Ação chega ao nº 30
A divulgação jornalística dessa campanha con-

seguiu colher mais de 100 mil assinaturas contra essa 
proposta, que foram entregues na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde a PEC 01 
tramitava (e não chegou a ser votada nem retoma-
da). Em todos esses momentos, a Assessoria de Im-
prensa inseriu diversas notícias na grande mídia e 
intermediou entrevistas sobre o assunto com diver-
sos diretores da APMP.

A partir de outubro de 2013, o alcance dos te-
mas de interesse da classe e da Associação na im-
prensa 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 ganha-
ram 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 Colé-
gio de Procuradores e do Conselho de Estudos e Po-

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o

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 to-
das as reuniões do CSMP.

Ano III - nº 29
out-nov/99

Revista

O MP DO NOVO MILÊNIO
No memorável Congresso de Curitiba, 1800 Promotores de Justiça

de todo o Brasil indicam o futuro perfil da Instituição

Nº 32: Congresso do MPNº 29: MP/novo milênio Nº 30: Eleição para PGJ Nº 31: J. Brito Filomeno

Ano III  -  nº 30
dez- jan/2000

Revista

APROXIMAM-SE AS ELEIÇÕES QUE DEFINIRÃO A LISTA TRÍPLICE
PARA A ESCOLHA DO NOVO PROCURADOR GERAL

QUEM VENCERÁ?QUEM VENCERÁ?

Ano IV  -  nº 33

jun- jul/2000

Revista
apmprevista@apmp.com.br

NOVOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

APMP apóia campanha contra a violência

NOVOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
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Nº 33: Procuradores MP

estadual Dráusio Barreto, que defendia nomeação do 
procurador-geral de Justiça mais votado, uma das ban-
deiras históricas da APMP; com o professor Jean Calais-
Auloy da Faculdade de Direito da Universidade de Mon-
tpellier (França), sobre direitos do consumidor; com o 
(então) deputado federal José Genoíno, sobre a refor-
ma estrutural do Estado; com o (então) procurador do 

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 Es-
tado, em decorrência da morte do governador Mário 
Covas; com Rodrigo César Rebello Pinho, então procu-
rador-geral de Justiça de São Paulo e eleito presiden-

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

REPORTAGEM
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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 revis-
ta: “Ele conversou comigo e com o Eduardo 
Del Campo [promotor de Justiça e, na época, 
1º secretário da APMP] e nós três começa-
mos a buscar formatos, alternativas. Fomos 
atrás de editoras, custo, enfim, começamos 
a dar uma formatação para essa revista. Pe-
gamos nossos funcionários e os capacita-
mos para que aprendessem a fazer a edito-
ração gráfica da revista. Mas era muito difí-
cil 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 pre-
sidente Washington Barra e dos outros dire-
tores, o Departamento de Publicações, que 
também tinha como diretor o promotor de 
Justiça Ricardo Barbosa Alves, definia a pau-
ta e comandava todo o processo de produ-
ção da revista, desde o conteúdo até a par-
te gráfica. “Não tínhamos um jornalista que 
nos auxiliasse 24 horas, como hoje”, diz Tha-
les Cezar de Oliveira.

“Foi um momento de aprendizagem. 
O Rodrigo [Vicente], que continua na Asso-
ciação ainda hoje, foi uma pessoa fantásti-
ca, que aprendeu muito com a revista. Nós 
aprendemos muito com ele e com os outros 
funcionários que passaram pelo setor. Passa-
mos a mexer com uma linguagem que nós não 
estávamos acostumados, com ‘olho de pági-
na’, esses termos jornalísticos. As primeiras 
edições foram muito engrandecedoras para 
todos nós”, ressalta o promotor e ex-diretora 
do Departamento de Publicações. Os elogios 
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Nº 42: Rodrigo PinhoNº 41: Posse W.BarraNº 38: Conamp/30 anos Nº 39: Visão sobre o MP Nº 40: Eleições/APMP
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Ano XI - nº 41
Jan a Fev / 2007
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Eleição Corregedor-GeralJantar de Final de Ano

O procurador de Justiça
Antônio de Pádua

Bertone Pereira
é o novo corregedor-geral

do Ministério Público
do Estado de São Paulo.

Posse da Nova
Diretoria da APMP

apmprevista@apmp.com.br

Destaques

O jantar de confraternização
promovido pela APMP

foi marcado por um
ambiente descontraído,

com muita alegria
e emoção.

 

























Nº 34: Evento/S.Paulo

Nº 35: Posse J.Cosenzo

Nº 36: Lei da Ameaça

Nº 37: Walter Feldman

ao funcionário citado são justificados: Rodri-
go Vicente de Oliveira é, hoje, o encarrega-
do 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 di-
retoria 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 en-
tão 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. Ti-
nha que fazer fotolito, passar fio com cane-
ta para marcar foto. Não é como hoje, que 
conseguimos fazer uma impressão comple-

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, Rena-
to Paes de Barros, Pinto Nazario (sentados)
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Nº 46: Posse do PGJNº 43: Criação da Ceal Nº 44: Posse no MPSP Nº 45: Frente na Alesp
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Ano XI - nº 44
 Ago a Set / 2007

apmprevista@apmp.com.br

Posse dos Novos Promotores de
Justiça do Estado de São Paulo

Tecnologia na busca de
crianças e adolescentes
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Nº 47: Vitaliciamento

Nº 51: Posse no MPSP

Nº 50: Posse substitutos

Nº 49: Antonio Bertone

Nº 48: Nova diretoria

ta, com todos e tudo”, 
prossegue Rodrigo Vi-
cente. “Para partir para 
uma revista, com mais 
páginas e com quatro co-
res, foi muito mais com-
plicado. Nós éramos em 
apenas quatro funcioná-
rios, contando com Mari-
nilce. Nós não tínhamos 
nenhum parâmetro. Não 
sabíamos o tanto de tex-
to que cabia por página, 
por exemplo. Tivemos 
que fazer um estudo e 
apresentar um projeto 
para a diretoria”. Foi en-
tão que, como lembrou 
Thales Cezar de Olivei-
ra, a APMP decidiu investir na capacitação 
profissional dos funcionários. “Investimos 
nos funcionários, que aprenderam técnicas 
novas. Abriu campo profissional para funcio-
nários, vários saíram da Associação, depois, 
para trabalhar nessa área de editoração”, co-
menta o promotor.

“Na época nós trabalhávamos com o 
page maker, o antecessor do o in design, que 
usamos hoje. A Associação ofereceu todo o 
suporte, foi contratado um rapaz para vir dar 
um curso de page maker para a gente”, con-
firma Rodrigo Vicente. Ele resume a dificul-
dade que era produzir uma revista no fim da 
década de 1990: Não tínhamos fotos digitais, 
era preciso escaneá-las. O programa de tra-
tamento de fotos era bem precário, muitas 
vezes tínhamos que mandar fazer esse servi-
ço fora. Às vezes o tratamento não ficava de 
acordo com aquilo que queríamos, tinha que 

voltar, perdíamos dias nesse processo”. No 
entanto, apesar das dificuldades, o resulta-
do compensou. O ex-diretor Thales Cezar de 
Oliveira garante que o retorno foi imediato: 
“A revista começou como algo caseiro mas, 
com pouquíssimo tempo, ganhou reconhe-
cimento nacional. Ela passou a ter uma tira-
gem muito grande e, num determinado mo-
mento, ganhou um corpo muito importante 
no aspecto dos artigos jurídicos”.

INTERRUPÇÃO E RETOMADA – Após 
as duas primeiras gestões do presidente Wa-
shington Barra, encerradas em 1998, a publi-
cação da revista foi mantida no mandato do 
presidente José Juarez Staut Mustafá (1998-
2000). Texto presente na edição nº 25, de 
março de 1998, dizia: “A Revista APMP, nes-
ta nova fase, pretende mostrar o trabalho - 
muitas vezes anônimo - que os promotores 
e procuradores de Justiça vêm realizando 

‘Para partir para uma revista, foi muito complicado’, diz Rodrigo Vicente
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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 ga-
nham um espaço maior. Os temas jurídicos 
(...) sempre mereceram o elogio dos leito-
res”. 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 recep-
ção da classe não seriam suficientes para 
evitar que, num determinado período, a pu-
blicação da APMP Revista fosse interrom-
pida. Mesmo com a publicação prosseguin-
do durante toda a primeira gestão do pre-
sidente José Carlos Cosenzo (2000-2002), 
a revista deixou de ser publicada ao com-
pletar 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 pro-
duzida e editada por uma empresa tercei-
rizada, e que teve 15 números publicados 
entre 2004 e 2006. Foi então que Washing-
ton 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 Públi-
co volta a editar a APMP Revista, veículo 
difusor dos trabalhos jurídicos e literários 
dos membros e amigos da Instituição. As-
sim como foi no passado, com exceção da 
impressão, todos os trabalhos de diagrama-
ção 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 reto-
mamos 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 quan-
do retomamos a publicação, e aí quem tra-
balha no mercado e de mídia sabe, foi: qual 

seria a segurança de que ela, num determi-
nado momento, não voltaria a ser desconti-
nuada, 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 pro-
duto 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 permane-
ça. Isso é que é importante: a despersonifi-
cação. Sim, devemos lembrar que foi o Wa-
shington Barra o idealizador e criador e que 
agora o Felipe Locke Cavalcanti reformulou 
a publicação. Mas queremos que os próxi-Nº 56: Márcio E. Rosa

Nº 52: Fernando Grella

Nº 53: Eleição APMP

Nº 54: Nelson Gonzaga

Nº 55: Posse no CSMP

João Benedito de Azevedo Marques, primeiro entrevistado pela revista, e, 
ao seu lado, o atual 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez
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mos presidentes vejam a revista como algo que perten-
ça efetivamente à APMP. Devemos preservar esse patri-
mônio dos associados”, defende o promotor de Justiça.

A retomada da APMP Revista, da publicação dos 
textos e artigos jurídicos dos associados e da produção 
editorial feita totalmente pelos próprios funcionários da 
entidade de classe conquistou reconhecimento. “A dire-
toria da Associação acreditou e investiu em nós. Eles po-
deriam ter contratado um profissional de fora mas op-
taram por acreditar na equipe de funcionários, da qual 
faço parte até hoje. É gratificante e agradecemos essa 
oportunidade de mostrar que é possível fazer esse tra-
balho dentro da própria APMP”, pontua Rodrigo Vicente, 
atual encarregado pelo Departamento de Publicações. 
“A revista passou a ter mais estrutura, foi criado o De-
partamento de Audiovisual, que não havia na primeira 
fase da publicação. A Associação já tinha uma jornalista, 
Hilda Prado, que era a responsável pela revista, e depois 
ocuparam essa função Hélio Peres Paschoal Filho, Lucia-
na Rezende, Eduardo Athayde e Naná Rodrigues. Eu fui 
o primeiro diagramador, sendo substituído por Daniela 
Uemura e, agora, pelo Marcelo Soares”, resume.

‘REVISTA É A CARA DA APMP’ – A partir da re-
formulação ocorrida em 2014, a Assessoria de Imprensa 
- composta por Dora Estevam, Marcos Palhares e Paula 
Dutra - passou a produzir o conteúdo da revista, junto 
com o Departamento de Publicações e com o apoio dos 
setores de Audiovisual e de Informática. “Mudou a rou-
pagem da revista e o principal: o dinamismo”, avalia Ro-
drigo Vicente, que destaca o investimento na qualidade 
e no profissionalismo. “A revista, a meu ver, conseguiu 
se desenvolver melhor, ficou muito mais profissionaliza-
da. Com o auxílio da Assessoria de Imprensa, que já sabe 
a quantidade de texto por página, as fotos que devem 
entrar, fica mais fácil fazer o ‘esqueleto’ da revista. A de-
finição de seções fixas ajuda bastante e facilita, agiliza a 
diagramação. E há um controle maior sobre o conteúdo, 
o que reflete na qualidade final: se a matéria está muito 
extensa, o jornalista já diminui, o que o Departamento de 
Publicações não tem 
autonomia para fa-
zer. Com a gente tra-
balhando sempre em 
parceria, em conjun-
to, fica muito mais di-
nâmico e profissional 
o processo”. 

Atualmente, 
as orientações edi-
toriais, definições de 

pauta e aprovações do conteúdo final são feitas dire-
tamente do presidente da APMP, Felipe Locke Caval-
canti, e o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, 
que, desde o início da primeira gestão da atual direto-
ria, em 2013, procuraram investir no setor de comuni-
cação. Além de criar a Assessoria de Imprensa, de con-
tratar jornalistas profissionais, de reformular a revista 
e o site da Associação, de lançar novos veículos infor-
mativos (como o boletim mensal APMP em Ação), o 
boletim diário via email e o canal web TV APMP, a di-
retoria iniciou a cobertura inédida das reuniões de to-
dos os órgãos da administração superior e multiplicou 
a quantidade de material divulgado dos associados e 
das informações levadas à classe, por vários meios e 
com inédita agilidade. “Retomamos e reformulamos a 
APMP Revista para modernizar e intensificar contato 
com associado. Ela é a cara da Associação, é o registro 
histórico que vai deixar pra posteridade. Porque nós 
temos que resgatar nosso passado para garantir nos-
so futuro”, sintetiza Marcio Sérgio Christino.

O promotor de Justiça Thales Cezar de Oliveira, 
que participou da criação da revista, há 19 anos, concor-
da: “Hoje, um dos grandes problemas que nós temos, 
não só no Ministério Público ou na APMP, mas um pro-
blema brasileiro, mundial, enfim, é a falta de memória 
de algumas instituições. Muitas vezes a pessoa entra 
numa empresa, na APMP ou no MPSP e desconhece a 
história da instituição”. E completa: “Vejo com alegria 
esse alcance do nº 60. Preservar e valorizar esse meio 
de comunicação é uma iniciativa que vejo não só como 
revista, não só pelo veículo de comunicação que é, mas 
até para preservar a figura do presidente Washington 
Barra, o homem que ele foi como presidente da Asso-
ciação, por muitos anos. A retomada dessa revista pela 
atual diretoria é até uma retomada da própria história 
da APMP, o que é extremamente importante. A APMP 
Revista é um produto que, bem estruturado e sintoni-
zado com a realidade de hoje, certamente sempre vai 
ter uma grande aceitação por parte dos associados”.

Nº 60: Aud. de CustódiaNº 59: Morte/W. BarraNº 57: Aposentadoria Nº 58: Anos de chumbo

Associação Paulista do Ministério PúblicoAno XVIII - Nº 58 - Maio a Agosto/2014 
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Depois de serem julgados em 1ª e 2ª ins-
tâncias, os processos que tramitam pelo 
Ministério Público do Estado de São Pau-

lo (MPSP), ainda podem recorrer a recursos nos 
tribunais superiores. Na Instituição, há um depar-
tamento especificamente criado para este fim e 
ligado diretamente à administração superior: a 
Procuradoria de Recursos Especiais e Extraordi-
nários, que conta com doze membros. São pro-
curadores 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 to-
tal, 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 tam-
bém”, explica o procurador de Justiça criminal 
Jorge Maluly, que hoje coordena a equipe interi-
namente, ocupando o lugar da procuradora Ma-
ria 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 

Uma especialização mais 
do que necessária

Procuradoria de Recursos Especiais e Extraordinários do 
MPSP recebe, em média, 1.400 recursos por mês

Por Paula dutra os procuradores de Justiça Liliana Mercadante 
Mortari, Luiz Antonio de Oliveira Nusdeo, Maria 
Aparecida Pierangeli Borelli Tomaz, Luiz Fernan-
do Vaggione e Pedro Henrique Dermecian, junto 
com os promotores designados Fábio Ramazzini 
Bechara, Alexandre Cebrian Araújo Reis, Harol-
do César Bianchi, Victor Eduardo Rios Gonçalves, 
Levy Emanuel Magno e Jairo José Gênova. 

Jorge Maluly explica que este tipos de re-
curso não podem ser aplicados a todos os casos. 
“Os Recursos Especiais são os que cuidam da in-
terpretação da Lei, uma matéria infra-constitu-
cional. São endereçados ao Superior Tribunal de 
Justiça”. E complementa: “Já os extraordinários 
são aqueles que tratam de questões constitucio-
nais e são endereçados ao Supremo Tribunal Fe-
deral [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 áre-
as”, esclarece. 

Segundo Maluly, os próprios procuradores 
podem impetrar recursos especiais e extraordi-
nários, mas a maior parte deles os envia ao setor. 
“São procedimentos carregados de muita especi-
ficidade. 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 superio-
res”, diz. Essas teses, de acordo com Maluly, fo-
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ram criadas a partir de um primeiro recurso so-
bre determinado tema, que passam a ser utiliza-
das por todos para criar uniformidade. “As teses 
nascem de recursos formulados no setor. O colega 
o apresenta em uma reunião mensal e os demais 
analisam e verificam se ela é sustentável ou não. 
Se não houver concordância, não se pode mais 
utiliza-la. Se for aprovada, torna-se obrigatória”.

Hoje, todas as teses estão disponíveis para 
consulta pública no espaço reservado ao setor 
no Portal do Ministério Público. E, de tempos em 
tempos, um caderno com todo este conteúdo é 
editado e distribuído entre os colegas da insti-
tuição. “Muitas destas teses acabam canceladas, 
porque as Leis são alteradas. Mas antes de entrar-
mos com o recurso, nós estudamos e avaliamos se 
vale a pena. Muitas vezes o prazo prescricional é 
muito curto e o 
tempo que hoje 
os tribunais su-
periores demo-
ram para julgar 
um recurso des-
se nível é de em 
média quatro 
anos”, explica.  
“Isso a não ser 
que seja uma 
matéria pacifi-
cada, quando o prazo cai para dois anos, em mé-
dia. Mas, em muitos casos, o prazo para julga-
mento é maior do que o de prescrição do crime. 
Quando é assim, preferimos ficar com a conde-
nação de um crime menor do que apelar para 
uma majoração e ficarmos sem nada”, justifica.

A morosidade é explicada pelo excesso de 
processos. Jorge Maluly observa que há apenas 
dez ministros do STF para julgar recursos de todo 
o país. “E por este motivo eles criaram filtros 
para dificultar ainda mais os recursos. Esse é um 
problema que a gente enfrenta porque você não 
pode recorrer de qualquer caso, porque muitas 
vezes ele sequer vai ser admitido. Os tribunais 
superiores não vão nem olhar para eles. A res-
posta será que esta matéria eles não analisam. 

Mas tem de ser assim senão não teriam condi-
ções. Não se trata de uma apelação. São recur-
sos, que o como o nome diz, especiais e extraor-
dinários”, conta.

QUASE 100% DE ADMISSIBILIDADE - Mas 
o trabalho da equipe vai muito bem. O índice de 
admissibilidade no Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP) para os recursos apresenta-
dos é de cerca de 99%. “Antes de serem enviados 
aos tribunais superiores, eles são analisados pelo 
presidente do TJSP, da área criminal, para ver se 
são formalmente admissíveis. Nossa taxa é essa, 
de 99%. Quando chegam aos tribunais superio-
res, são novamente analisados. Neste momento 
essa taxa cai um pouco, para algo em torno de 
80%”, comenta o procurador de Justiça.

A Procuradoria de Recursos Especiais e Ex-
traordinários foi 
criada informal-
mente na déca-
da de 1970, com 
a vinda do en-
tão promotor 
de Justiça Da-
másio de Jesus 
para a capital 
paulista.

Já em sua 
chegada o atu-

al professor foi designado a desenvolver teses e 
cuidar dos recursos especiais, o que ele fazia so-
zinho, sem um setor formalizado. A formalização 
só aconteceu em 1994, com o Ato 31/94, mas era 
muito menor. A partir de então, todos os inte-
grantes, procuradores ou promotores designa-
dos, são nomeados pelo PGJ para esta finalida-
de. A coordenadoria do grupo também é defini-
da pela Procuradoria-Geral de Justiça

“Quando cheguei aqui (e sou o mais anti-
go), há cerca de dez anos, nós éramos apenas cin-
co colegas e recebíamos cerca de 60 processos 
por mês cada um. Hoje recebemos cerca de 150 
processos cada um por mês. Isso dá uma ideia de 
como a demanda cresceu”, ressalta o promotor 
de Justiça Joger Maluly.  

‘muitas vezes o prazo prescricional é muito  curto e 
o tempo que hoje os tribunais superiores  demoram 
para julgar um recurso desse nível é de em  média 
quatro anos, a não ser que seja uma matéria 
pacificada,quandooprazocaipaadoisanos’,
explicaopromotordeJustiçaJorgeMaluly



MEMÓRIA

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 Mau-

rício de Araújo, pelo promotor de Justiça de Batatais 
Hilton Maurício de Araújo Filho e pelo assessor par-
lamentar Fábio Tadao Tanimoto. Eles foram recepcio-
nados na Sede Executiva pelo presidente Felipe Locke 
Cavalcanti e por um dos diretores do Departamento 
de Aposentados, Orestes Blasi Junior. Welson Gaspa-
rini 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 Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo (MPSP) no in-
terior, a partir de uma solicitação do então procurador-
geral de Justiça (PGJ) Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo. 
Na época, Gasparini encaminhou Projeto de Lei Com-
plementar (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 vi-
sita à diretoria da APMP, era, naquela época, o secre-

tário municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura de 
Ribeirão Preto. Welson Gasparini mostrou fotos e re-
cortes de jornais e cópias de diversos documentos re-
lativos à doação do terreno para o MPSP, como a soli-
citação do PGJ, o PLC enviado à Câmara, a determina-
ção do Regime de Urgência, a Lei aprovada, a escritura 
lavara da e comunicações entre Araldo Ferraz Dal Po-
zzo e o então governador do Estado (e ex-presidente 
da APMP), Luiz Antonio Fleury Filho, autorizando cele-
bração de convênio com a Prefeitura de Ribeirão Pre-
to 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 Pau-
lo. Geralmente, os promotores trabalhavam no pró-
prio 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
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No Ministério Público de 
São Paulo, os 20 membros natos 
do Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores levaram, em mé-
dia, somente 12 anos de carreira 
para alcançarem a 2ª Instância. 
E tinham, quando isso ocorreu, 
uma idade média de apenas 37 

anos. O mais novo nesse grupo, 
aliás, tornou-se procurador de 
Justiça com oito anos de carrei-
ra. Aos 31 anos de idade.

Mas, nos últimos anos, 
isso mudou, seja por reformas 
constitucionais sucessivas, au-
mentando a idade mínima para a 
aposentadoria, seja pelo deses-
tímulo à aposentação por força 
da desequiparação que sofrem 
os colegas inativos.

É hora de mudar
Espera maior para chegar à 2ª Instância é argumento favorável à  elegibilidade de promotor à PGJ

Por: diretoria da aPmP Hoje, a fila continua an-
dando, só que muito mais de-
vagar. O último concurso a 
chegar à Procuradoria é o de 
1º/04/1991 - e só dois colegas 
dessa turma tornaram-se pro-
curadores 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 es-
ses mesmos 22 anos de carrei-
ra é o 76º. O colega mais anti-
go desse concurso é apenas o 
205º na lista de antiguidade fi-
nal. Mantidas as regras atuais 
e ainda que considerada a mé-
dia histórica de 30º da lista de 
entrância final para promoção 
à Procuradoria, a perspectiva 
é de que isso ocorra em apro-
ximadamente 14 anos.

Como chegamos a esse 
cálculo? Consideramos o nú-
mero de aposentadorias e exo-
nerações ocorridas nos últi-
mos três anos em 2º grau (en-
tre 2013 e 2015). No período, 
29 procuradores de Justiça se 
aposentaram e nove foram exo-
nerados para o Quinto Consti-
tucional. O que dá uma média 

‘Últ imo concurso  a 
chegar à Procuradoria 
é o de 1º/04/1991 - e só 
dois colegas dessa turma 
tornaram-se procuradores’
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de 12,6 cargos abertos nos úl-
timos três anos na 2ªInstância 
(não considerados falecimen-
tos). 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: 

A elegibilidade de pro-
motor ao cargo de procurador-
geral de Justiça é uma bandei-
ra histórica da classe e da As-
sociação Paulista do Ministério 
Público. Depois da aprovação 
de uma tese nesse sentido, em 
agosto de 2005, no III Congres-
so da instituição, houve uma in-
tensa mobilização da classe em 
torno do assunto nos anos se-
guintes. Esse movimento teve 
grande impulso e divulgação 
no Blog do Promotor, mantido 
pelo hoje procurador de Justi-
ça Saad Mazloum, ex-diretor do 
Departamento de Prerrogativas 
da atual gestão da APMP.

A mobilização ganhou cor-
po 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 candida-
tos à eleição de PGJ que se rea-
lizaria em 2008 assumissem tal 
compromisso e encaminhassem, 
logo no início do mandato, “inde-
pendentemente de consulta ou 
encaminhamento ao Egrégio Ór-
gão Especial do Colégio de Pro-
curadores”, um Projeto de Lei à 

Elegibilidade de promotor à PGJ é
bandeira histórica da classe e da APMP

Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp) para modifi-
cação da Lei Orgânica do Ministé-
rio Público (Lomp).

Tal documento foi publica-
do no Blog do Promotor, que, na 
época, também fez uma enquete 
informal para saber a opinião da 
classe sobre a elegibilidade de pro-
motor ao cargo de PGJ, com resul-
tado favorável. A mobilização dos 
promotores repercutiu no jornal O 
Estado de S.Paulo, fazendo com 
que os três candidatos à PGJ da-
quela época, Fernando Grella Viei-
ra, José Oswaldo Molineiro e Pau-
lo Afonso Garrido de Paula, emi-
tissem cartas assumindo o com-
promisso, 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 ge-
ral da classe”, entrou com a Adin 
contra o artigo 10 da Lei 734/93, 
que, infelizmente, seria julgada 
improcedente. Mas a mobiliza-
ção surtiu efeito: os três candida-
tos à PGJ na eleição de 2008, Fer-
nando Grella Vieira, José Oswaldo 
Molineiro e Paulo Afonso Garrido 

de Paula, emitiram cartas assu-
mindo o compromisso, também 
publicadas no Blog do Promotor.

Fernando Grella Vieira ven-
ceu a eleição para PGJ eelabo-
rou Anteprojeto de Lei Comple-
mentar para permitir a elegibi-
lidade dos promotores no início 
de 2009, cerca de um ano após 
sua nomeação e posse (e não 
“nos primeiros dias de manda-
to”, como o dizia o texto de sua 
carta emitida durante a campa-
nha, assumindo o compromisso). 
Outro detalhe: o documento foi 
enviado ao Órgão Especial, e não 
diretamente “ao Poder Legislati-
vo”, como prometido.

Em março de 2009, vários 
colegas voltaram a se reunir na 
Barra Funda, em ato pela apro-
vação do Anteprojeto que con-
tou com participação de repre-
sentantes da APMP e da Asso-
ciação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp). 
Porém, no mês seguinte, o Ante-
projeto foi rejeitado pelo Órgão 
Especial e Fernando Grella afir-
mou 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 car-
reira e 37 anos de idade de 
promoção à 2ª Instância dos 
atuais membros natos do Ór-
gão 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 argu-
mento favorável à elegibilidade 
de promotor ao cargo de pro-
curador-geral de Justiça (PGJ).

“É uma questão impor-
tantíssima, principalmente à 
medida em que a carreira, como 

Ainda em 2007, na ges-
tão do presidente Washington 
Epaminondas Medeiros Barra, 
a APMP saiu em defesa da ele-
gibilidade de promotor ao car-
go de procurador-geral de Justi-
ça. A entidade entrou com Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) contra o artigo 10 da Lei 
Complementar 734/93, que es-
tabelece regras para eleição do 
PGJ. Mas, infelizmente, foi jul-
gada improcedente.

Logo em seguida, em reu-
nião do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP) de 
26/02/2008, foi julgado recur-
so interposto pelo promotor de 
Justiça Alberto Camiña Moreira 
contra o indeferimento de seu 

APMP, CSMP e Conepi defendem a democratização da Instituição
requerimento de inscrição como 
candidato nas eleições para for-
mação da lista tríplice para esco-
lha do PGJ que seria realizada na-
quele ano. A decisão pelo despro-
vimento do recurso foi por 9 vo-
tos a 1, com divergência somen-
te 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, De-
borah Pierri, defendeu o direito de 
promotor se candidatar ao cargo 
de PGJ em trabalho de sua autoria 
enviado ao Órgão Especial e poste-
riormente ao Conselho Superior. No 
entanto, em votação preliminar em 
19/03/2014, o CSMP decidiu pelo 

“não conhecimento” do trabalho, 
com votos divergentes dos conse-
lheiros José Oswaldo Molineiro, 
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e 
Pedro de Jesus Juliotti.

Em 22/10/2014, Fernando 
Henrique de Moraes Araújo, mem-
bro do Conselho de Estudos e Po-
líticas Institucionais (Conepi), lem-
brou, em mensagem enviada ao 
PGJ, Márcio Fernando Elias Rosa, 
ao secretário daquele Conselho, 
Rafael Abujamra (membro da di-
retoria da APMP), e aos demais in-
tegrantes daquele colegiado, a ne-
cessidade de análise do tema e o 
compromisso de realização de ple-
biscito com a classe. O PGJ Márcio 
Fernando Elias Rosa faria a consul-
ta 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 che-
gar até procurador, levava um 
tempo menor, levava às vezes 
15 anos, no máximo. Depois, 
quando eu já ingressei, e na se-
quência, agora, isso acaba le-
vando 20, 25, às vezes 30 anos. 
Para se ter uma ideia, do meu 
concurso, que é de 1991, ne-
nhum membro ainda é procu-
rador de Justiça. Nós vamos 
completar 24 anos do Concur-
so e não há nenhum procura-

dor de Justiça”, comenta Ale-
xandre de Moraes.

E prossegue: “Obviamen-
te, assim como o procurador, o 
promotor, com tempo de car-
reira, seria importante nessa 
questão da elegibilidade. Colo-
car um promotor com tempo 
de carreira, aquele que já tem 
mais experiência, que já conhe-
ce a carreira, mas ele pode con-
tribuir para administração su-
perior, seja como procurador-
geral, seja com mais vagas no 
Conselho Superior do Ministério 
Público [CNMP], ele pode con-
tribuir de forma importante”.

APMP, CSMP e Conepi defendem a democratização da Instituição
resultado de 736 votos favoráveis 
e 234 contrários.

Desde agosto de 2014, o as-
sunto também tramita no Órgão 
Especial, sem decisão. Por isso, 
como o resultado da consulta não 
teve efeito prático no Ministério 
Público paulista, a APMP intensifi-
cou seu diálogo com parlamenta-
res para levar o tema da democra-
tização da Instituição ao Legislati-
vo 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 exata-
mente a elegibilidade de promo-
tor à PGJ. O presidente da Alesp, 

deputado Fernando Capez, já de-
clarou seu apoio à aprovação de 
todas as emendas.

CONSELHO SUPERIOR – As 
outras emendas feitas pelo depu-
tado 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 le-
vado ao Conepi em julho de 2015 
em um estudo que propunha um 
processo mais democráticas na es-
colha dos membros do Conselho 
Superior, de autoria de Fernando 
Henrique de Moraes Araújo, To-
más Busnardo Ramadan, Luciano 
Gomes de Queiroz Coutinho e Ra-
fael Abujamra (os dois últimos in-
tegrantes 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 di-
reta dos nove membros do CSMP 
pela classe, pela procuradora de 
Justiça Natália Fernandes Aliende 
da Mata. A vice-corregedora do 
Ministério Público, Tereza Cris-
tina Maldonado Katurchi Exner, 
observou na ocasião que votou 
favoravelmente ao projeto na 
Comissão de Assuntos Institucio-
nais e o procurador Antonio Car-
los Fernandes Nery sugeriu uma 
consulta à classe sobre o assun-
to. O PGJ Márcio Elias Rosa pro-
meteu, então, manifestar-se em 
breve sobre a questão.
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Tema foi abordado em 
campanhas para PGJ

A democratização do Mi-
nistério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP), com medi-
das como a aprovação da elegi-
bilidade de promotor ao cargo 
de procurador-geral de Justiça 
(PGJ), de ouvidor e às vagas do 
Conselho Superior do Ministé-
rio Público (CSMP), bem como a 
eleição direta dos 9 membros do 
referido Conselho já foi a bandei-
ra de uma campanha vitoriosa 
para PGJ, comprovando a força e 
a importância que esse assunto 
tem entre os membros da Insti-
tuição. Tal fato ocorreu em 2012, 
quando Felipe Locke Cavalcanti, 
atual presidente da APMP, ven-
ceu as eleições para PGJ como 
candidato de oposição.

Na época, seu material 
de campanha frisava. “Propo-
mos envio de projeto de lei à 
Assembleia Legislativa, dispon-
do sobre a possibilidade de os 
membros da 1ª instância con-
correrem aos cargos de procu-
rador-geral de Justiça e ouvidor, 
bem como para a eleição dire-
ta dos nove conselheiros pela 
classe”. O fato de Felipe Locke 
Cavalcanti ter recebido mais vo-
tos na eleição para PGJ mas não 
ter sido nomeado para o cargo 
pelo governador remete a ou-
tra das medidas defendidas his-
toricamente pela APMP: o fim 

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 Sér-
gio Christino, atual 1º vice-presi-
dente da APMP, no ano de 2010. 
“Providência essencial e primei-
ra é garantir ao promotor de Jus-
tiça os mesmos direitos assegu-
rados aos procuradores de Jus-
tiça”, dizia seu material de cam-
panha. 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? – Polí-
tica de controle, Ministério Pú-
blico e democracia”.

O trabalho frisava: “Quan-
do a PGJ esclarece que não pro-
porá projeto de lei que não seja 
de acordo com o Órgão Especial, 
na prática ocorrerá o seguinte: 
as propostas que forem conve-
nientes para a administração su-
perior - e que tenham sido dis-
cutidas por iniciativa ou influên-
cia desta - serão aprovadas, e as 
que realmente interessam à 1ª 
Instância, rejeitadas. Podendo o 
PGJ, convenientemente, repor-
tar seu arquivamento ao enten-
dimento do Órgão Especial, e de-
clarar que, em razão disto, nada 
poderá fazer”.

A elegibilidade de promo-
tor ao cargo de procurador-geral 
de Justiça é uma bandeira histó-
rica da classe. Neste ano, houve 
uma consulta feita aos promo-
tores e procuradores de Justiça 
paulistas, que confirmou esse 
desejo com votação amplamente 
favorável. Mas o resultado não 
teve impacto concreto na Ins-
tituição. Por isso, após reunião 
com dirigentes da APMP, o de-
putado estadual Carlos Bezerra 
Júnior incluiu essa possibilidade 
de promotor concorrer ao cargo 
de PGJ em uma de suas emen-
das a um projeto de interesse 
do Ministério Público que tra-
mita na Assembleia Legislativa 
de São Paulo. Outras de suas 
emendas preveem a elegibili-
dade de promotor ao Conse-
lho Superior do Ministério Pú-
blico e a eleição por toda a clas-
se dos novem membros desse 
colegiado (hoje, três são eleitos 
pelo Órgão Especial).

Sem dúvida, a permanên-
cia de colegas experientes mui-
to engrandece a carreira, mas 
a fórmula matemática inexorá-
vel 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 administra-
ção superior. Não se justifican-
do, igualmente, dispensar-se a 
experiência desses últimos, que 
também muito podem contri-
buir com o Ministério Público.
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A Constituição Federal, em 
seu artigo 127, § 1º, prevê 
a independência funcio-

nal como um dos princípios ins-
titucionais do Ministério Público.

Para melhor definir o sig-
nificado e a abrangência do ci-
tado princípio, primeiramente é 
necessário mencionar que a in-
dependência funcional se refe-
re tanto à instituição como um 
todo (independência externa ou 
orgânica), como a cada membro 
individualmente (independência 
interna). Em seu aspecto exter-
no, significa que, no âmbito de 
suas atribuições, o Ministério 
Público atua sem interferência 
de nenhum outro órgão ou Po-
der. Em seu caráter interno, a 
independência funcional torna 
os membros da instituição vin-
culados apenas à sua consciência 
jurídica e guiados tão somente 
pela Constituição Federal e pe-
las leis em geral, não havendo, 
no desempenho de suas ativida-

Independência funcional: 
pressuposto da democracia

des funcionais, hierarquia ou su-
bordinação entre membros, ór-
gãos ou instâncias internas da 
instituição.

O tema parece óbvio, na 
medida em que se trata de ga-
rantia constitucionalmente con-
sagrada, mas tem sido debatido 

no cenário jurídico por conta de 
novos (e questionáveis) contor-
nos que alguns pretendem con-
ferir à abrangência do referido 
princípio. E o ponto de diver-
gência que tem sido levantado 
é tão sensível que pode esvaziar 
todo o sentido de tal garantia.

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

tegeria a atuação do Ministério 
Público frente a órgãos ou pode-
res externos à instituição, mas 
internamente seria possível co-
gitar que órgãos da Administra-
ção Superior interferissem nas 
atividades-fim dos membros, de-
terminando o modo de atuação 

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,  Ricardo Beluci

‘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.’
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a que Promotores e Procuradores 
de Justiça permaneceriam subor-
dinados e vinculados. 

Tal posicionamento nega 
existência à independência fun-
cional interna e ata as mãos dos 
membros da instituição, que não 
poderiam se manifestar ao arre-
pio do que fosse determinado pela 
Administração Superior, ou seja, 
no caso concreto, sua convicção 
jurídica pouco ou nada valeria. A 
atuação individual de cada mem-
bro deixaria de ser pautada tão 
somente pela Constituição Fede-
ral, pelas leis e pela própria cons-

ciência, para submeter-se a uma 
espécie de “poder hierárquico”.

A vingar essa tese, as con-
sequências para a sociedade se-
riam nefastas.

Afinal, o Ministério Público, 
Poder da Sociedade, é forte pela 
soma dos entendimentos e posi-
cionamentos de todos os membros 
que o compõem. E a atuação fir-
me e vigorosa dos Procuradores 
e Promotores de Justiça só é pos-
sível sem que interesses ou pres-
sões pesem sobre suas cabeças.

Imagine-se por um instan-
te como seria a atuação de um 
Promotor de Justiça caso qual-
quer órgão, interno ou externo, 

resolva ditar os caminhos, as de-
cisões que devem ser tomadas e 
as pessoas que devem ou não ser 
investigadas ou processadas. Ima-
gine-se o quão esvaziada e irrele-
vante seria a atuação de um Pro-
motor de Justiça que, conhecedor 
da realidade e das carências da 
comarca, tivesse que adotar so-
lução desvirtuada dos interesses 
daquela comunidade tão somente 
porque a Administração Superior 
da instituição assim o determina 
de modo generalizado. 

Repise-se, o Ministério Pú-
blico só é instituição forte porque 

as pessoas que o integram atuam 
sem o medo de repreensão inter-
na e externa. É evidente a vulne-
rabilidade a que se submeteriam 
os membros do Parquet se extir-
pada a garantia da independên-
cia funcional interna. Promotores 
e Procuradores de Justiça deixa-
riam de atuar livremente e pas-
sariam a ser meros cumpridores 
de ordens.

Ora, como se esperar de um 
Promotor de Justiça, nos dizeres 
de Calamandrei, a imparcialida-
de de um juiz e a paixão de um 
advogado, se a visão e manifes-
tação do membro for manietada 
por forças outras que não as leis, 

a Constituição e sua consciência?  
O sacerdócio diuturno dos 

membros de tão altaneiro Po-
der Social não pode ser exercido 
com garantias minguadas, prin-
cipalmente a da independência 
funcional.  

Tal princípio previsto cons-
titucionalmente constitui pedra 
angular da livre atuação dos Pro-
curadores e Promotores de Justi-
ça. A sociedade necessita e cobra 
que o Promotor de Justiça deixe 
a posição de simples custos le-
gis e passe a ser agente político 
transformador da realidade so-
cial. E para isso a Constituição e 
a lei preveem o inquérito civil e 
a ação civil pública para investi-
gação, prevenção e reparação de 
lesões a interesses sociais. No en-
tanto, de nada vale conferir tais 
instrumentos de atuação se for su-
primida a garantia maior que per-
mite o seu manejo livre de pres-
sões de qualquer ordem. 

Não é demais consignar que 
a própria independência funcio-
nal da instituição como um todo 
seria severamente esvaziada sem 
que seja garantida internamente 
a independência de cada membro 
em face de outros membros e ór-
gãos ministeriais no desempenho 
de suas funções. 

A melhor doutrina assim, 
também, entende: 

“Além da autonomia fun-
cional, a Constituição assegura 
aos agentes do Ministério Pú-
blico a independência funcio-
nal. Os membros do Ministério 
Público (promotores e procura-
dores) e os órgãos do Ministé-
rio Público (tanto os órgãos in-

‘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.’
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dividuais quanto os órgãos co-
legiados, como o Conselho Su-
perior ou o Colégio de Procu-
radores), no exercício da ativi-
dade-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 ór-
gãos superiores da própria ins-
tituição, no que diga respeito 
ao que devam ou não fazer. Es-
tamos a referir-nos aqui à ple-
na liberdade no exercício da ati-
vidade-fim (se, p. ex., é caso de 
dar ou não denúncia, se é caso 
de pedir condenação ou absolvi-
ção, ou de recorrer ou não): nes-
se ponto é irrestrita a liberdade 
funcional (...)”. (MAZZILLI, Hugo 
Nigro. Regime Jurídico do Minis-
tério Público, p. 226. 7ª edição. 
2014. Editora Saraiva). 

Aliás, a partir do princí-
pio da independência funcional 
e visando resguardá-lo é que foi 
deduzida a doutrina do “promo-
tor natural”, como meio de de-
fesa do membro do Ministério 
Público até mesmo em face do 
chefe da instituição. O Supremo 
Tribunal Federal acolheu citada 
construção doutrinária no julga-
mento do HC 67.759/RJ:

“Esse princípio [do promo-
tor natural] consagra uma garan-
tia de ordem jurídica destinada 
tanto a proteger o membro do 
Ministério Público, na medida em 
que lhe assegura o exercício ple-
no e independente do seu ofício, 
quanto a tutelar a própria cole-
tividade, a quem se reconhece o 
direito de ver atuando, em quais-

quer causas, apenas o Promotor 
cuja intervenção se justifique a 
partir de critérios abstratos e pre-
determinados, estabelecidos em 
lei. A matriz constitucional desse 
princípio assenta-se nas cláusu-
las da independência funcional 
e da inamovibilidade dos mem-
bros 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-

quistada com inspirações so-
ciais, não pode subsistir com a 
pressão sobre a atividade fim 
dos profissionais que foram ta-
lhados 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 Pú-
blico, que se traduz nas manifes-
tações de cada membro, guiadas 
suas consciências, pela Consti-
tuição e pelas leis. 

Não se está a falar, por 
fim, que o controle administra-
tivo e ético não deva ser exerci-
do, seja pelos Órgãos Superiores 

da própria instituição, seja pela 
sociedade. A instituição deve im-
pedir excessos e desvios éticos e 
a Corregedoria Geral do Minis-
tério Publico exerce este mister. 
O que se está a dizer e acentuar 
é que, sem independência fun-
cional de cada membro do Mi-
nistério Público, não há demo-
cracia sadia, não há defesa efi-
ciente e vigorosa da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, e a 
própria independência funcional 
da instituição como um todo se-
ria severamente enfraquecida.

MP pro societate
(Daniele Volpato Sordi de Car-
valho Campos, Luís Felipe De-
lamain Buratto, Robson Alves 
Ribeiro, Horival Marques de 
Freitas Júnior, João Henrique 
Ferreira Pozzer,   Adriano Van-
derlei Mellega, Gustavo Hen-
rique de  Andrade Cordeiro, 
Matheus Botelho Faim, José 
 Floriano de Alckmin Lisbôa Fi-
lho, Thiago Batista Ariza, Isma-
el de Oliveira Mota, André de 
Freitas Paolinetti Losasso, Lu-
ciane Antunes Magnotti, Paulo 
Guilherme Carolis Lima, Rafa-
el Queiroz Piola, Ronan Pedro 
Amorin, Ricardo Beluci)

‘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.’
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Novamente retornamos ao 
tormentoso problema da 
falta de inclusão de dados 

nos registros competentes que aca-
bam colaborando para a impuni-
dade no nosso país.

A partir de artigos anterio-
res logramos obter regulamenta-
ções administrativas a fim de que 

as transações penais e suspensões 
condicionais do processo em de-
corrência de infrações de menor 
potencial ofensivo, nas justiças co-
mum estadual e eleitoral, fossem 
comunicadas ao órgão concentra-
dor das informações criminais. Da 
mesma maneira, está sendo provi-
denciada pela Polícia Civil de São 

Prisões temporárias e 
restrições de direitos 

desconhecidos

Fernando Pascoal Lupo

Paulo a regulamentação da obri-
gatoriedade da fundamentação 
na hipótese de não indiciamento 
pelo delegado de polícia em in-
quérito policial.

Agora, passamos a tratar de 
graves problemas que prejudicam 
a perfeita aplicação da lei penal, da 
lei processual penal e da respec-

tiva execução relacionadas com a 
prisão temporária e com as medi-
das 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 ti-
ver residência fixa ou não fornecer 

elementos necessários ao esclare-
cimento de sua identidade, quando 
houver fundadas razões de autoria 
ou participação em determinados 
crimes graves. Dessa maneira, por 
conta de representação da autori-
dade 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 man-
dado 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 auto-
ridade 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 re-
gistra a ordem de prisão.

Logo, os demais integran-
tes dos órgãos de segurança pú-

‘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.’
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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 destina-
tário da ordem de prisão tempo-
rária, lamentavelmente, que ele 
seja levado ao cárcere apenas pelo 
portador daquele mandado ou 
sua equipe.

Assim, para que tenhamos 
o mínimo de eficiência no cumpri-
mento das ordens de prisão tem-
porária, a decretação desta deve-
ria ser comunicada imediatamen-
te ao instituto de identificação, a 
exemplo do que ocorre com a tran-
sação penal e com a suspensão 
condicional do processo, por con-
ta do Provimento 14/01-CGJ, em 
que pese a eventual falta de indi-
ciamento do suspeito, para que o 
registro fosse lançado no sistema 
e ficasse acessível aos órgãos de 
Justiça ou a qualquer agente po-
licial que pesquisasse os antece-
dentes do indivíduo, nas mais va-
riadas circunstâncias. Não se pode 
conceber que passados 26 anos da 
vigência da lei da prisão temporá-
ria ainda tenhamos que conviver 
com essa situação.

Por outro lado, as penas res-
tritivas de direitos consistem, den-
tre outras, na limitação de fim de 
semana, na prestação de serviço 
à comunidade ou a entidades pú-
blicas 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 sen-

tenciado que acabam escapando 
do controle ou fiscalização pela au-
sência 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 regi-
me aberto e semiaberto e de pri-
são domiciliar podem ser impos-
tas ao sujeito restrições de direi-
tos, obrigatórias ou facultativas, 
que vão constar apenas do título 
judicial ou de eventual caderneta 
que deverá ficar na posse do des-
tinatário.

E o descumprimento das 
obrigações na maioria das vezes 

importa em causa de revogação 
facultativa ou obrigatória do be-
nefício ou na imposição de outras 
sanções correlatas, dentre as quais, 
em alguns casos, na conversão da 
pena restritiva de direitos em pri-
vativa de liberdade, no prossegui-
mento do curso do processo ou 
na regressão de regime, sanções 
que acabam sendo inviabilizadas. 
As medidas restritivas de direitos 
aplicadas ao sujeito de forma cau-
telar, no início do processo, antes 
dele ou para evitá-lo, como pena 
ou no curso da execução crimi-
nal, por sua vez, podem consistir 

na proibição de frequentar deter-
minados lugares, tais como bares, 
casas noturnas, casas de jogos ou 
lupanares e estabelecimentos con-
gêneres, na abstenção de uso de 
bebidas alcoólicas ou substâncias 
análogas, no recolhimento duran-
te o período noturno e nos dias de 
folga ou à habitação em hora fi-
xada, na proibição de trazer con-
sigo armas ou objetos capazes de 
ofender a integridade de outrem.

Na imposição de restrições 
de direitos ou obrigações, confor-
me o caso, pode estar incluído o 
trabalho ou o estudo, a frequên-
cia a determinados cursos profis-
sionalizantes, de segundo grau ou 

de ensino superior, a proibição de 
frequência a lugares quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, 
deva o indiciado ou acusado per-
manecer distante para evitar o ris-
co de novas infrações.

Em outras hipóteses, o be-
neficiário deverá informar o lugar 
onde pode ser localizado durante 
o gozo da benesse.

Igualmente, a proibição de 
se aproximar de determinada pes-
soa, de se ausentar da comarca ou 
de se retirar do domicílio no pe-
ríodo noturno e nos dias de folga 
sem autorização judicial, a obri-

‘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.’
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gação de permanecer no local de 
trabalho nos dias e horários es-
tipulados, a obrigatoriedade do 
uso de monitoração eletrônica 
são medidas restritivas que po-
dem ser aplicadas.

Outrossim, para a conces-
são do regime aberto o juiz po-
derá estabelecer ao sentencia-
do 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 ho-
rários fixados, dentre outras. 
De outro giro, as penas restriti-

vas, como dito, podem consistir 
na interdição temporária de di-
reitos, dentre as quais a proibi-
ção do exercício de cargo, função 
ou atividade pública, bem como 
de mandato eletivo; proibição do 
exercício de profissão, atividade 
ou ofício que dependam de habi-
litação especial, de licença ou au-
torização do poder público; sus-
pensão de autorização ou de ha-
bilitação para dirigir veículo; proi-
bição de inscrever-se em concur-
so, avaliação ou exame públicos.

As restrições pertinentes 
ao livramento condicional esta-
rão inseridas em cadernetas ou 
salvo-conduto, cujas condições 

constam apenas dos referidos 
documentos.

Mas o controle disso tudo 
fica fadado ao fracasso, colaboran-
do para a impunidade e despres-
tigiando o sistema de segurança 
pública em geral pela ausência do 
abastecimento de dados no pron-
tuário criminal do destinatário.

Como cediço, no Estado de 
São Paulo o instituto de identifi-
cação Ricardo Gumbleton Daunt, 
criado em 1904, armazena os da-
dos dos indiciados em inquéritos 
policiais, dos processados, dos 
condenados no juízo criminal e 

dos autores dos fatos nas infrações 
de pouca capacidade ofensiva.

No entanto, nem todas as 
penas ou medidas despenalizado-
ras, alternativas ou restritivas de 
direitos dos institutos supramen-
cionados constam da menciona-
da ficha criminal, mas deveriam 
estar ao acesso dos juízos crimi-
nais e agentes policiais sempre 
que houvesse a necessidade de 
pesquisa.

A situação provoca diaria-
mente um sem número de situa-
ções que impedem a fiscalização  
dos benefícios e imposição das 
sanções pelo descumprimento. 
Basta imaginar a corriqueira hi-

pótese de uma blitz policial rea-
lizada em casa noturna. Efetuada 
a abordagem e caso algumas das 
pessoas estejam proibidas de fre-
quentar aquele local, tal fato pas-
sará despercebido, pois o agente 
público não terá acesso à infor-
mação e o infrator deixará de ter 
sua conduta avaliada pela autori-
dade competente.

O ideal seria que além de o 
instituto de identificação acrescen-
tar nos registros criminais (‘DVCs’) 
dados sobre esses tipos de repri-
menda, os próprios policiais por-
tassem consigo ou em viaturas 
aparelhos eletrônicos com apli-
cativos ligados a tais registros.

Regularizando-se a situação, 
todos os juízos criminais deveriam 
ser orientados a informar ao insti-
tuto de identificação, no caso de 
quaisquer dos aludidos benefícios, 
restrições ou imposições a aplica-
ção dos mesmos para que constem 
dos cadastros individuais da pessoa.

E para a implantação dessas 
providências em relação ao institu-
to de identificação não vislumbra-
mos quaisquer dificuldades para 
que fossem criados campos pró-
prios nas fichas criminais que de-
veriam ser abastecidas com tais in-
formações, 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 fis-
calização das prisões temporárias 
e das penas ou medidas restritivas 
de direitos.

Fernando Pascoal Lupo
Promotor de Justiça

‘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.’
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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 

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 

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, 

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 

textos. Ora, esta jamais pode 
alterar citações textuais, entre 
aspas, principalmente tratando-
se 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, 

‘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.’
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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 (compare-
se 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).

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 

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 

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 

‘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.’
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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.

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 

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 

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 

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

‘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.’
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Dedico este trabalho ao 
Dr. Luiz Felipe Do Vale Ta-
vares, ao Dr. Túlio Tadeu 

Tavares, Ao Dr. José Alves de Cer-
queira César e ao Dr. Ronaldo Re-
bello Poletti.

1. Os Direitos Romano, Ger-
mânico e Canônico foram os que 
mais influência tiveram na estrutu-

ração legal dos povos de organiza-
ção jurídica superior.

O Direito da igreja Católica, 
conhecido como Direito Canônico, 
está contido nos decretos compila-
dos pelo canonista e teólogo Gra-
ciano (‘’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 en-
feixada numa única compilação, 

A Influência do Direito Canônico 
no Código Civil Brasileiro

Osvaldo Hamilton Tavares

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

o Código Sebastiânico, que muito 
modificou as Ordenações Manue-
linas e que dava extraordinária im-
portância ao Direito Canônico e as 
resoluções do Concilio de Trento. O 
‘’Corpus Iuri Canoni’’,enfim, influiu 
poderosamente na estruturação 
das instituições de Direito de Famí-
lia e nos direitos reais. 

Houve intensa elaboração 
de normas, no seio da Igreja Cató-
lica, Tanto na esfera das relações 
eclesiásticas, como no campo da 

vida politica e privada. Entretanto, 
não foram os padres da Igreja Cató-
lica 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 con-
cretos, a lei do ideal de justiça.

Direito iluminado pelo 
Evangelho, o ‘’Corpus Iuris Cano-
nici’’ humanizou o mundo jurídico, 
tornando-o mais harmonioso na 
sua complexidade, sem prescindir 
da estrutura lógica do Direito.

Esse Direito da Igreja Cató-
lica, de fundo justinianeu, contri-
buiu para a formação do direito 
privado medieval. A partir dos 
anos 1200, com a autoridade dos 
canonistas Azone, Tancredl, Gra-
ziano, Damaso, Di Benevento, Ino-
cencio IV e Hostiensis, infatigáveis 
na sistematização das instituições 
jurídicas, chegou a ocorrer, na pe-
nínsula itálica, disputa de hege-
monia entre o Direito Romano e o 
Direito Canônico.

Os canonistas italianos alar-
garam consideravelmente o con-
ceito de vários institutos jurídicos, 
de modo a abranger aspectos con-
cretos que o Direito Romano não 
conhecia ou não levava em consi-

‘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.’
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deração, tudo a revelar perfeito 
conhecimento da vida, na infini-
dade de suas manifestações.

Proporcionando completa 
visão de tudo o que constituiu 
objeto da relação jurídica, evi-
dente a projeção do Direito Ca-
nonônico sobre todo o direito 
em geral, especialmente sobre o 
direito civil, que, sob muitos as-
pectos, ainda conserva a mesma 
fisionomia de outrora.

As raízes históricas e cul-
turais do Direito Civil Ocidental 
originaram-se do direito privado 
romano (jus civilis e jus gentium), 
do antigo Direito Germânico, dos 
direitos consuetudinários da Ida-
de Média e do Direito Canônico.

Por sua vez, as raízes cultu-
rais e a normatividade do Direi-
to 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 Ca-
nônico. Ou diretamente, inspi-
rando-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 leitu-
ra 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 com-
põe a lei e o homem, revela-se 
fortemente influenciado pelo 
Direito Canônico.

A Doutrina dos impedi-
mentos matrimoniais foi arquite-
tada á luz dos princípios formu-
lados pelos canonistas e teólogos 
italianos.

O Direito Canônico, com 
acentuada preocupação morali-
zadora, jamais condescendendo 
com o ilícito e o desonesto. Dai o 
Impedimento Matrimonial resul-
tante do adultério (impedimen-
tum criminis adultério). O Código 
Civil Brasileiro não logrou vencer 
a influência do Direito Canônico, 
proibindo o casamento do côn-
juge adúltero com o seu co-réu, 
por tal condenado (artigo 183, n. 
VII, da lei civil).

A Idade nupcial provocou 
outrora sério dissidio entre sabi-
nianos e proculeanos (Arangio-
Ruiz, ‘’Historia del Derecho Ro-
mano’’, pág. 338). O Concilio de 
Trento, de 1545 a 1563, optou 
pela solução preconizada pelos 
proculeanos (‘’Código de Direi-
to 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 

idade nupcial era de doze anos 
para a mulher e de quatorze para 
o homem.

O Concilio de Trento, de 
1545 a 1563, regulou pormeno-
rizadamente o instituto do casa-
mento, adotando a publicação 
dos proclamas de matrimônio, 
através de avisos denominados 
banhos. Assim, é de origem canô-
nica a disposição consagrada no 
artigo 181 da lei civil brasileira, 
que adota a prática da publica-
ção dos proclamas de casamen-
to, mediante edital afixado no 
lugar onde residem os nubentes.

A Igreja Católica insurgiu-
se veementemente contra o 

concubinato. Santo Agostinho e 
Santo Ambrósio combateram a 
união livre, sem casamento. Por 
fim, o Concilio de Trento Conde-
nou 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 influen-
cia do Direito Canônico, jamais 
condescendendo com o concubi-

‘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.’
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nato. Essa influência apresenta-se 
bem nítida na proibição de doa-
ções do cônjuge adúltero ao seu 
cúmplice (artigo 1.177), da nuli-
dade da instituição da concubina 
como beneficiária do contrato de 
seguro de vida (artigo 1.474), na in-
capacidade 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 du-
bio pro matrimonio (artigo 206) é 
oriunda do Direito Canônico: Ma-

trimonio gaudet favore juris (Câ-
non n. 1.014).

Cuida-se, inquestionavel-
mente, de preceito salutar, im-
pregnado de profunda sabedoria. 
Com efeito, a posse do estado de 
casados se interpõe como motivo 
superior, preconizando a subsis-
tência 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 vali-
dade do matrimônio. É, portanto, 

de origem canônica a disposição 
consagrada no artigo 222, ao exi-
gir a intervenção de um curador 
do vinculo na ação de nulidade ou 
anulação de casamento.

O Casuísmo do Direito Ca-
nônico a respeito do erro sobre 
a pessoa é altamente expressivo: 
error alius est personae, alius for-
tunae, alius conditionis, alius qua-
litatis. 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 acar-
retar a anulação do casamento. 

Inspirou-se o artigo 218 da lei civil 
pátria no Direito Canônico, embo-
ra tenha impresso ao erro sobre a 
pessoa cunho especial.

O Código Civil Brasileiro não 
cogita do dolo como causa de anula-
ção do casamento, atendo-se, ainda 
aqui, ao critério do Direito Canônico.

O Casamento putativo (ar-
tigo 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, ‘’Trai-
té Élementaire de Droit Civil’’. 7an-
dar ed., 1915, vol. I, n. 1.094; Pires 

de Lima, ‘’ Casamento Putativo’’, 
Coimbra, 1929, n. 6).

O Direito Romano não con-
tinha disposição sobre o desquite, 
embora já conhecesse o divórcio, 
sob as formas de bona gratia e repu-
dium. Trata-se de instituto jurídico 
que é fruto do Direito Canônico (Se-
paratio quod thorum et quod habi-
tationem). Nota-se, em tal matéria 
de direito matrimonial, influência do 
direito da Igreja Católica, ao inspirar 
a norma contida no artigo 315, inci-
so 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 Di-
reito 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 che-
garam a elaborar uma teoria sobre os 
direitos reais. Originou-se a teoria, 
elaborada pelo Direito Canônico, no 
século XII, cunhando as expressões 

‘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.’



APMP Revista

ARTIGO

85

técnicas jus in re e jus ad rem, que se 
tornou divisão fundamental em to-
das as legislações contemporâneas.

Por outro lado, o Direito Canô-
nico alargou consideravelmente a no-
ção de posse e enriqueceu o elenco 
das ações possesórias, com o acrésci-
mo do summarium possesorium e da 
actio spolli, aspectos concretos do sis-
tema processual que os antigos inter-
ditos do Direito Romano não abran-
giam (‘’Digesto’’, Liv.43, Tit. 1., Frag. 2). 
Assim, o interdito de reintegração de 
posse é consagração do velho princi-
pio de Direito Canônico spoliatus ante 
omnia reestituendus e seus cânones 
fundamentais se encontram no arti-
go 499 da lei civil pátria.

Outrossim, a posição legal 
da propriedade na democracia 
ocidental (paises de direito lati-
no, germânico e anglo-saxônico) 
deflui de uma cosmovisão bem 
nítida da legitimidade do direito 
de propriedade, dada pela teo-
ria 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 éti-
cos, que inspiram e animam e or-
dem jurídica. Sendo uma legali-
dade que se ampara á justiça, um 
direito-caridade, sempre atua na 
defesa dos interesses dos incapa-
zes 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, 

originário do Direito Canônico, é 
hoje predominante em todos os 
países de organização jurídica su-
perior.

4. O Direito da Igreja, de fundo 
justinianeu, teve larga aplicação pelo 
desdobramento de suas jurisdição 
a relações de natureza não espiritu-
al. 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 perce-
be claramento do instituto da com-
pensação.

Otihinária do Direito Romano, 
a instituição jurídica de compensação 

não desempenhou papel de grande 
relevo naquele direito, onde apresen-
tava, aliás, estrutura bastante singela 
(Lomonaco, ‘’ Instituzioni di Diritto Ci-
vile Italiano ‘’, 2° ed., 5/314).

Por Razões de ordem política 
e fiscal, a compensação entrou em 
declínio na Idade Média (Lomona-
co, 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 legis-
lações modernas.

O Direito Romano, forte-
mente impregnado do estoicis-

mo filosófico, só admitia com-
pensação entre obrigações que 
apresentassem identidade de 
causa. Esse era o principio do-
minante no Direito Romano, em 
atenção á causa da obrigação na-
quele instituto jurídico.

Entretanto, suavizando o pri-
mitivo rigor daquela regra do Direito 
Romano, o Direito da Igreja Católica 
estabeleceu o principio de que a di-
versidade de causa entre as obriga-
ções não impede a compensação. 
Do Direito Canônico, essa regra geral 
irradiou-se para quase todas as legis-
lações contemporâneas e entre nós 
está consagrada pelo artigo 1.015 
do Código Civil, que assim reza:

‘’A diferença de causa nas 
dividas não impede a compensa-
ção, 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 legis-
lações contemporâneas, conformou-
se ao sistema legado pelo Direito Ro-
mano, pelo antigo Direito Germânico 
e pelo Direito Canônico.

Assim, cumpre ressaltar a 
inegável influência do Direito Ca-
nônico na estruturação da suces-

‘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.’
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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 con-
vocado a suceder em lugar de outro 
sucessor, anteriormente pré-morto.

O Código Civil Brasileiro con-
serva ainda essa mesma fisionomia 
de outrora, posta em relevo em seus 
artigos 1.620 a 1.625.

Por outro lado, a sucessão tes-
tamentária sempre foi alvo de nume-
rosas impugnações e censuras, con-
vertendo-se em polêmico instituto 
jurídico que se apresentaria contrário 
á ética e ao direito natural. Muito se 
discutiu sobre a legitimidade da su-
cessão testamentária, que, alias, era 

desconhecida no antigo Direito Ger-
mânico.

Entretanto, o Direito Canôni-
co defendeu a absoluta liberdade de 
testar, como expressão de individuali-
dade humana, desprezando o princi-
pio 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 tradi-
ção do Direito Luso-Brasileiro, aceitou 
a sucessão testamentária, disciplinan-
do-a nos artigos 1.626 a 1.769.

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 institui-
ções 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 Có-
digo 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-

rior separação da igreja e do estado, 
quando a Revolução Francesa atri-
buiu a este disciplinar a instituição 
do Registro Civil. No Brasil, esses as-
sentamentos só foram atribuídos ao 
Estado com o advento da Lei n. 1.829, 
de 1871, que criou o Registro Civil en-
tre nós.

Outrossim, o Direito Roma-
no não continha disposição sobre 
as pessoas jurídicas, embora já co-
nhecesse 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 nitida-
mente os elementos integrantes da 
pessoa jurídica, mostrando-se incan-
sáveis na sistematização do instituto, 
alargando consideravelmente seu 
conceito, com o desenvolvimento 
das fundações conhecidas pela ex-
pressão corpus mysticum ( Calogero 
Gangi, ‘’ Persone Fisiche e Giuridiche’’, 
pág. 195). Oriundas do Direito Canô-
nico, as pessoas jurídicas acham-se 
universalmente difundidas, em di-
plomas legais da mais alta qualidade 
técnica e perfeição doutrinária.

Outros institutos poderiam 
ser ainda invocados; os já menciona-
dos são, porém, suficientes para evi-
denciar a projeção do Direito Canô-
nico no cenário jurídico estruturado 
pelo Legislador civil de 1916.
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foi incumbida de proceder ao assentamento 
em livros próprios dos nascimentos e óbitos.’



APMP Revista

ARTIGO

87

o Ministério Público: origens 
históricas, seu nascedouro no 

Brasil e sua posição nas 
Constituições pátrias

Origens históricas - Buscar-
se a origem do Ministério 
Público traduz-se em ta-

refa das mais árduas, dada à di-
versidade de informações que 
tratam do tema quase que a im-
pedir que se indique, com preci-
são, 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 im-
possível de ser apontado, embora 
se indiquem, aqui e acolá, alguns 
antecedentes, mesmo que remo-
tos, capazes de, em maior ou me-
nor grau, se aproximarem do que 
hoje constitui o Ministério Públi-
co. 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, destar-
te, fincando sua semente na Itá-
lia, os franceses na França e as-
sim por diante. 

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

brião do “parquet”, indicando, in-
clusive, que eram seis os deveres 
cuja observância obrigava o pro-
motor, 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-

deiro, perseguindo o malvado e 
mentiroso; 4 – É o marido da vi-
úva e o pai do órfão; 5 – Faz ou-
vir as palavras da acusação, indi-
cando as disposições legais apli-
cáveis em cada caso; 6 – Toma 

parte nas instruções para des-
cobrir a verdade” (Teoria e Práti-
ca da Promotoria Pública, 1937, 
pág. 9). Interessante a observa-
ção daquele que foi chamado de 
o príncipe dos promotores públi-
cos. Anotamos, porém, que mais 
por curiosidade histórica do que 
propriamente rigor científico, se 
pode vislumbrar nessa figura do 

Ronaldo Batista Pinto

‘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.’
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Egito algo que lembre o Minis-
tério Público, pelo menos com o 
perfil que hoje conhecemos. Vê-
se, assim, que esse remoto pro-
motor, ao constituir-se na língua 
e nos olhos do rei, era muito mais 
um representante dos interesses 
do monarca do que, propriamen-
te, 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 Man-
zini, no sentido de que “se só se 
considerar o Ministério Público 
em sua qualidade de acusador pú-
blico, pode ter razão Pertile (Sto-

ria del diritto italiano, vol. VI, 2, § 
233), que sustenta que esse ins-
tituto tem origem italiana, e que 
não proveio nem do procurador 
do rei do direito francês nem do 
promotor fiscal da inquisição es-
panhola. 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 aboga-
do fiscal, como, por exemplo, no 
processo contra o capitão gene-
ral de mar Antonio Grimani. De-
vem recordar-se também os con-
servadores de la lei de Florência, 

el abogado de la gan corte de Ná-
poles etc”. (Do Ministério Público, 
Revista Justitia – volume XXIX – 
abril-junho, 1960, pág. 196)

frança - A maioria dos tra-
tadistas que se debruçaram sobre 
o tema, porém, identificam mes-
mo na França o berço do Minis-
tério Público, de onde, bem mais 
tarde, teria se espalhado pela Eu-
ropa acompanhando as investidas 
de Napoleão. Essa é a opinião de 
Roberto Lyra, em capítulo de seu 
livro denominado “A França, Ber-
ço do Ministério Público”: Ressal-
ta que “Cesare Lombroso, prefa-
ciando o melhor dos livros de Ra-

oul de La Grasserie – Lês princi-
pes sociologiques de la crimino-
logie - salientou numa cortesia 
ao autor, que a França, desde 
os enciclopedistas, preside a to-
das as inovações. Assim foi com 
a instituição do Ministério Públi-
co, que é, essencialmente, niti-
damente, francesa e foi introdu-
zida nos parlamentos e noutras 
jurisdições para a defesa dos in-
teresses do Estado, separados da 
pessoa e da propriedade do se-
nhor 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 Insti-
tuição hoje conhecida, na medi-
da, inclusive, que esse procura-
dor do rei se constituía no titular 
do direito de acusar. Interessan-
te, 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 admira-
ble; 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 ci-
toyens; elle agit, et ils sont tran-
quilles. Em vernáculo, podemos 
dizer: “Dispomos agora de uma 
lei admirável, segundo a qual o 
príncipe, encarregado de execu-
tar 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 tranqüi-
los”  (Justitia, vol. XXXII – janeiro-
março, 1961, pág. 30). 

Destaquemos: foi mesmo 
na França onde inicialmente sur-
giu um esboço da noção que hoje 
temos do Ministério Público. Prin-
cipalmente se tomarmos o ponto 
de vista da ação penal.  Já estava 
superada a fase da acusação pri-
vada e, depois, passaria aquela 
em que a titularidade era deferi-
da a qualquer do povo. Havia, na-
quele tempo, uma acusação pú-

‘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.’
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blica, incumbida a um órgão es-
tatal, em nome do Rei, é verda-
de, mas que, em síntese, acabava 
encarnando o interesse do Estado. 
Não se deve olvidar que passava a 
época de Luis XIV, auge do Abso-
lutismo, onde a figura do monarca 
se confundia do Estado, conforme 
se pode extrair da famosa expres-
são L’État c’est moi. 

Claro que os gens du roi ve-
lavam, também, pelos interesses 
do Rei. Trata-se, contudo, de atri-
buição que, nem por isso, impe-
de que neles se identifiquem as 
mais remotas nuances do promo-
tor de justiça de hoje. Aliás, até 
bem pouco tempo, mais precisa-
mente até antes do advento da 
Constituição de 1988, o Ministé-
rio Público exercia funções típicas 
da advocacia pública, como, verbi 
gratia, a execução judicial de tri-
butos em nome da União, tarefa 
hoje cominada aos procuradores 
da fazenda pública. 

Parquet - A expressão “par-
quet”, que hoje frequentemente 
designa o Ministério Pùblico, a pro-
pósito, é francesa.  Segundo Tou-
rinho 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 (par-
quet) 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 pos-
tadas sob o assoalho (parquet), e 
não sobre o estrado, surgiu a ex-

pressão Procurereurs au parquet, 
ou simplesmente Parquet, para 
aludir aos Procuradores” (Proces-
so penal, São Paulo: Saraiva, 26 ª 
ed., 2004, vol. 2, p. 333). Para Hé-
lio Tornaghi “os monarcas procu-
raram por todos os meios robus-
tecer a posição de seus represen-
tantes, dar-lhes independência 
em relação aos juizes e colocá-los 
em pé de igualdade com esses, fa-
zendo inclusive que subissem do 
parquet, isto é, do assoalho para 
o estrado”. 

o Ministério Público no Bra-
sil – origens históricas - Já as Or-
denações Manuelinas, a partir de 

1521, previam expressamente a 
existência do Ministério Público e, 
ao que se sabe, pela primeira vez 
teria sido utilizada a expressão Pro-
motor de Justiça: “O promotor de 
justiça deve ser letrado, e bem en-
tendido para saber espertar, e ale-
guar as causas, e razões que pera 
lume, e clareza da Justiça, e pera 
inteira conservaçam della convem, 
ao qual mandamos que com gran-
de 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 pa-
reça Justiça, nem nossa jurisdiçom 

seja deturpada; porque fazendo o 
contrário,  Deos no outro mundo, 
e a nós neste dará disto conta”.

Ao Brasil dessa época, pra-
ticamente habitado apenas pela 
população indígena e com pre-
sença quase insignificante do 
colonizador português, as Or-
denações não tinham qualquer 
aplicação. Com efeito, passou-
se 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 Feli-
pe III, criando um Tribunal na ci-
dade de Salvador, denominado 
Relação do Brasil e que, segundo 

José Henrique Pierangelli, pode 
ser considerado “a pedra angu-
lar do edifício da Justiça Brasilei-
ra”  (Justitia, vol. CXVII – abril-
junho, 1982 – pág. 234). Esse di-
ploma legal institui um Tribunal, 
cuja composição é detalhada por 
Edgard Costa, utilizando-se das 
expressões originais do alvará: 
“Haverá na dita Relação dez de-
sembargadores, entrando nes-
se número o Chanceler, o qual 
servirá de juiz da Chancelaria; 
três desembargadores de agra-
vos; um ouvidor-geral; um juiz 
dos feitos da Coroa e um procu-
rador da Coroa, Fazenda e Fisco 

‘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’.’
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e promotor de justiça” (Efeméri-
des judiciárias, publicação do Mi-
nistério 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 Tri-
bunal da Mesa do Desembargo 
do Paço e de Chancelaria e Or-
dens. Esse Alvará, no seu inciso 
III, criava um cargo de Promotor, 
que seria exercitado por um Ma-
gistrado que eu houver de nome-
ar” (ob. e pág. citadas). 

Proclamada a Independên-

cia, ambos os imperadores cuida-
ram da função de promotor de 
justiça. D. Pedro I, por meio das 
decisões 160 e 161, de 21 e ju-
lho de 1825, determinou que os 
abusos eventualmente cometidos 
pela imprensa (lembre-se que à 
essa época surgiu o Júri em nos-
so país, inicialmente concebido 
exatamente para o julgamento 
de crimes de imprensa), fossem 
comunicados ao Promotor Fiscal, 
a quem equiparou aos Magistra-
dos, determinando que a ele fos-
se reservado o tratamento de ex-
celência. Seu sucessor, D. Pedro 
II, por meio do Decreto nº 1.723, 

de 16 de fevereiro de 1856, de-
terminou que o desembargador 
promotor de justiça tivesse vista 
de todas as apelações apresen-
tadas 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, mui-
to mais identificada com a anti-
ga figura dos Les Gens du Roi, e 
que refletia – e nem poderia ser 
diferente – o momento histórico 
ainda marcado pelo Absolutismo, 

embora já a essa altura bafejado 
pelos ares do liberalismo e do po-
sitivismo, que emergiam naquele 
século XIX. 

O Ministério Público, po-
rém, assumiria novo fôlego, apro-
ximando-se mais do perfil hoje 
conhecido, com a proclamação 
da República. Daí se afirmar que 
o parquet é mesmo uma obra re-
publicana, pois a partir daí, espe-
cialmente com o advento do De-
creto nº 848, de 11 de outubro 
de 1890 e do Decreto nº 1.030, 
de 14 de dezembro de 1890, ga-
nhou fôlego, deixando de se cons-
tituir 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 expressa-
mente que “o ministério publico 
é perante as justiças constituidas 
o advogado da lei, o fiscal de sua 
execução, o procurador dos inte-
resses geraes do Districto Fede-
ral e o promotor da acção públi-
ca contra todas as violações do 
direito”. Essa lei foi fruto da cria-
ção de Manoel Ferraz de Campos 
Sales, à época Ministro da Justiça 
do recém instituído governo pro-
visório, que perduraria até 22 de 
janeiro de 1891. Dada à sua atu-
ação à frente da pasta, se atribui 
a Campos Sales a áurea de pre-
cursor da independência do Mi-
nistério Público do Brasil e, por 
isso, o dia 13 de fevereiro, con-
sagrado como “Dia do Ministé-
rio Público”, coincide com a data 
de seu nascimento.

O Ministério Público e sua 
posição nas Constituições anterio-
res - 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 Esta-
dos, disse a Lei nº 221, de 1894, 
eram nomeados Procuradores Sec-
cionais da República, a permane-
cerem 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 discri-
cionários do administrador. 

‘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.’
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Fez menção ao Ministério 
Público, pela primeira vez, em ní-
vel constitucional, a carta de 1934. 
Foi a instituição, assim, incluída no 
Título I, que tratava da “Organiza-
ção Federal” e – vale pelo interes-
se histórico – mais especificamen-
te no capítulo que cuidava dos “Ór-
gãos de Cooperação nas Atividades 
Governamentais”. Ao lado do Mi-
nistério Público, os outros órgãos 
de cooperação eram o Tribunal de 
Contas e os extintos Conselhos Téc-
nicos. Como indica a denominação 
do título, a Constituição tratava da 
organização, apenas, do Ministério 
Público da União, do Distrito Fede-
ral e dos Territórios. Deixava-se, 
assim, a cada estado-membro da 
Federação a incumbência de orga-
nizar, localmente, o seu Ministério 
Público. Lembre-se que à época a 
lei processual penal não se acha-
va unificada em todo país, medi-
da que se verificaria somente em 
1941, com o advento do atual Có-
digo de Processo Penal. 

A carta de 1934, a par de seu 
aspecto pioneiro, também previu 
outros direitos conferidos aos mem-
bros do Ministério Público e que, até 
os dias de hoje, perduram, como a 
vitaliciedade (art. 95, § 3º) e a equi-
paração entre os vencimentos do 
Procurador-Geral da República e 
do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (art. 95, § 1º). Demais dis-
so, também prescreveu vedações 
ainda vistas, como o impedimento 
ao exercício de outra função públi-
ca senão a do magistério (art. 97). 
Outra importante inovação consis-
tiu no fato de que o Procurador-Ge-
ral da República não mais seria es-
colhido dentre os Ministros do Su-

premo Tribunal Federal, mas sim, 
“dentre os cidadãos com os requi-
sitos estabelecidos para os minis-
tros da Suprema Corte”.

A “polaca” de 1937, de sua 
parte, em posição retrógrada quan-
do comparada à Constituição de 
1934, tratou do Ministério Públi-
co apenas no art. 99, in verbis: “O 
Ministério Público Federal terá por 
chefe o Procurador-Geral da Repú-
blica, que funcionará junto ao Su-
premo Tribunal Federal e será de 
livre nomeação e demissão do Pre-
sidente da República, devendo re-
cair a escolha em pessoa que reúna 

os requisitos exigidos para ministro 
do Supremo Tribunal Federal”. Foi, 
assim, omissa em relação à orga-
nização da Instituição, seu funcio-
namento, modo de ingresso, etc. 

A Constituição de 1946 im-
portou em notável avanço do Mi-
nistério Público. É dessa opinião 
Mário Dias, ao ressaltar que “em-
bora não se tenha conseguido ain-
da completa vitória é, sem dúvida, 
digno de francos aplausos e alta-
mente significativo para o futuro 
da instituição, o relevo a que atin-
giram, na sua estruturação consti-
tucional, as discussão parlamenta-
res, durante a elaboração da Car-

ta Magna que ora rege os desti-
nos do Brasil. Pela primeira vez, 
em nossa história constitucional, 
mereceu a instituição do Ministé-
rio Público brasileiro, as honras de 
um título especial no Estatuto bá-
sico da República, embora resumi-
do em quatro únicos artigos, des-
prezadas que foram, ainda desta 
vez, as inúmeras emendas e su-
gestões apresentadas aos ante-
projetos oficiais” (Ministério Pú-
blico brasileiro, vol. I, p. 43)

E, de fato, embora mantendo 
a - criticada – possibilidade de demis-
são ad nutum do Procurador-Geral da 

República (art. 126), por outro lado 
a Carta trouxe importantes avanços, 
como a irremovibilidade, a vitalicie-
dade e a obrigatoriedade de ingresso 
na carreira mediante concurso públi-
co (art. 127). Obrigou, outrossim, em 
medida crucial para o futuro da insti-
tuição, que os Estados-Membros, na 
organização do Ministério Público lo-
cal, atentassem a tais diretrizes fixa-
das na lei maior (art. 128).  Cominou, 
ainda, aos Procuradores da Repúbli-
ca, a representação da União em ju-
ízo, “podendo a lei cometer esse en-
cargo, nas comarcas do interior, ao 
Ministério Público local”, em atribui-
ção hoje inexistente. 

‘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.’
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Na Constituição de 1967, pro-
mulgada em 27 de janeiro daquele 
ano, foi o Ministério Público incluí-
do 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 igual-
dade de condições. Outros, no en-
tanto – e aqui se destaca a lição de 
Pontes de Miranda - (Comentários 
à Constituição de 1967, vol. IV, pág. 
322) - afirmam que, com essa ini-
ciativa, o parquet passou a ser, aos 

olhos do constituinte, um mero “ór-
gão 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 Consti-
tucional nº 1, de 1969, o Ministério 
Pùblico, pelo menos em termos to-
pográficos, ocupou a posição den-
tro do Poder Executivo. 

Em síntese, assim trataram, 
a partir da República, as diversas 
Constituições brasileiras o Minis-
tério Público: a de 1934, como “ór-

gão de cooperação das atividades 
governamentais”; a de 1937 men-
cionou o Ministério Público de for-
ma isolada, apenas em um artigo; a 
de 1946 disciplinou o Ministério Pú-
blico 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 Cons-
tituição de 1988 - É induvidoso que 
a Carta de 1988, desenhou o per-
fil que hoje apresenta o Ministé-
rio Público. Embora tratando-se de 
Instituição que se vê em constante 

evolução, por vezes com sua atua-
ção ampliada, outras restringidas, 
ao sabor da jurisprudência dos Tri-
bunais, é a “Cidadã de 1988” quem 
traça suas diretrizes, afastando-o, 
de vez, de qualquer papel repre-
sentativo do Estado – e por conse-
quência, das vetustas atribuições, 
verbi gratia, de defesa do erário ou 
dos atos governamentais - para as-
sumir, indisputavelmente, a função 
de defensor da sociedade. É a exata 
dicção do art. 127, caput, de nossa 
Carta Magna, in verbis: “O Ministé-
rio Público é instituição permanen-
te, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defe-

sa da ordem jurídica, do regime de-
mocrático e dos interesses socais e 
individuais indisponíveis”. 

Inegável a confiança deposi-
tada na Instituição pelo constituin-
te que, afastada qualquer intenção 
de classificar o Ministério Público 
como um quarto poder acresci-
dos àqueles teorizados por Mon-
tesquieu – classificação, diria, que 
encerra uma discussão estéril, sem 
qualquer conteúdo prático – con-
feriu ao parquet verdadeiro che-
que em branco, para utilizarmos a 
expressão de Ulysses Guimarães, 
seu principal condutor. Para Mar-
celo Pedroso Goulart, com efeito, 
“[...] não foi difícil ao constituinte 
reconhecer no Ministério Público 
um dos canais que a sociedade po-
deria dispor para a consecução do 
objetivo estratégico da República 
brasileira, qual seja, a construção 
de uma democracia econômica e 
social. A trajetória traçada historica-
mente pela Instituição  habilitou-se 
à representação dos interesses so-
ciais 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 socie-
dade complexa, na defesa do regi-
me 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.

‘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.’
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1). Introdução

Integra a rotina daqueles que se 
utilizam de transporte aéreo su-
portar os ônus e inconvenien-

tes que muitas vezes decorrem – 
impunemente – da má qualidade 
dos serviços prestados.

Uma das incidências mais 
recorrentes diz respeito ao extra-
vio de bagagem submetida aos 
cuidados da empresa contratada, 
além dos danos materiais tantas 
vezes causados; subtração de ob-
jetos 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 evi-

dente a relação de consumo esta-
belecida entre aquele que contra-
ta e a empresa contratada para o 
transporte aéreo.

Estão caracterizados os re-
quisitos legais para tal afirmação, 
tal como decorre do disposto nos 

Indenização decorrente 
de extravio de bagagem 

por empresa aérea

Renato Marcão
Luiz Manoel Gomes Júnior

arts. 2º e 3º do Código de Defesa 
do Consumidor, e disso decorre a 
aplicação das regras “consume-
ristas”, de matriz Constitucional 
– art. 5º, XXXII, da CF.

Inegável que o contratante-
lesionado se enquadra no conceito 
de consumidor, disposto no invo-
cado art. 2º do CDC, e que a em-

presa contratada, a seu turno, en-
contra-se submetida ao conceito 
de fornecedora, tal como discipli-
nado no art. 3º do mesmo Codex.

Disso também decorre afir-
mar a incidência do art. 14 do CDC, 
segundo o qual “O fornecedor de 
serviços responde, independen-

temente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causa-
dos aos consumidores por defei-
tos relativos à prestação dos ser-
viços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas so-
bre sua fruição e riscos”.

A responsabilidade por de-
feito/vício na prestação de servi-

ço é, portanto, objetiva, nos ter-
mos do art. 14 do Código de De-
fesa do Consumidor.

Conforme remansosa juris-
prudência do Superior Tribunal de 
Justiça, “Nos casos de extravio de 
bagagem ocorrido durante o trans-
porte aéreo, há relação de consumo 

‘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.’
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entre as partes, devendo a repara-
ção, assim, ser integral, nos termos 
do Código de Defesa do Consumi-
dor” (STJ, REsp 300.190/RJ, 4ª T., 
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Tei-
xeira, 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 re-
lação de consumo, em que as au-
toras figuram inquestionavelmente 
como destinatárias finais dos servi-
ços de transporte, aplicável é à es-
pécie o Código de Defesa do Con-
sumidor’ (REsp 538.685, Min. Ra-
phael de Barros Monteiro, DJ de 

16/2/2004)” (STJ, REsp 612.817/
MA, 4ª T.,. rel. Min. Hélio Quaglia 
Barbosa, j. 20-9-2007, DJ de 8-10-
2007, p. 287, RT 869/188).

Estabelecida tal premissa, 
cabe citar que, consoante dispõe 
o art. 186 do Código Civil Brasi-
leiro, “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 Ci-
vil que “Aquele que, por ato ilíci-

to (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-
lo”. E acrescenta seu parágrafo 
único: “Haverá obrigação de re-
parar o dano, independentemen-
te de culpa, nos casos especifica-
dos 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 inde-
nização, portanto, o extravio de 
bagagem, bem como, dentre ou-
tras situações/condutas, a ausên-
cia de informações apropriadas, 
devidas e suficientes, por inicia-
tiva da empresa aérea contrata-
da, e/ou informações desencon-
tradas prestadas ao contratante-
lesado, além, é claro, de eventuais 
danos materiais suportados pelo 
contratante em razão da inefici-
ência da contratada.

Nesse passo, calha destacar 
que “Após o advento do Código 
de Defesa do Consumidor, a res-

ponsabilidade civil do transpor-
tador aéreo pelo extraio de mer-
cadoria subordina-se ao princípio 
da ampla reparação, afastando-
se a indenização tarifada previs-
ta 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 Su-
perior Tribunal de Justiça entende 
que a responsabilidade civil das 
companhias aéreas em decor-
rência da má prestação de servi-
ços, após a entrada em vigor da 
Lei 8.078/90, não é mais regula-
da pela Convenção de Varsóvia 
e suas posteriores modificações 
(Convenção de Haia e Conven-
ção de Montreal), ou pelo Códi-
go Brasileiro de Aeronáutica, su-
bordinando-se, portanto, ao Có-
digo Consumerista” (STJ, AgRg 
no AREsp 582.541/RS, 4ª T., rel. 
Min. Raúl Araújo, j. 23-10-2014, 
DJe de 24-11-2014). “A jurispru-
dência pacífica da Segunda Seção 
é no sentido de que o transpor-
tador aéreo, seja em viagem na-
cional ou internacional, responde 
(indenização integral) pelo extra-
vio de bagagens e cargas, ainda 
que ausente acidente aéreo, me-
diante aplicação do Código de De-
fesa do Consumidor, desde que o 
evento tenha ocorrido na sua vi-
gência, conforme sucede na es-
pécie. Fica, portanto, afastada a 
incidência da Convenção de Var-
sóvia e, por via de conseqüên-
cia, a indenização tarifada. (REsp 
552.553/RJ, Rel. Ministro Fernan-
do Gonçalves, Quarta Turma, DJ 
01/02/2006 p. 561)” (STJ, AgRg no 
AREsp 407.809/SP, 4ª T., rel. Min. 

‘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 .’
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Luis Felipe Salomão, j. 11-2-2014, 
DJe de 19-3-2014).

O Superior Tribunal de Jus-
tiça também já pacificou o enten-
dimento no sentido de que “O ex-
travio de bagagem por longo pe-
ríodo traz, em si, a presunção da 
lesão moral causada ao passagei-
ro, atraindo o dever de indenizar’ 
(REsp 686.384/RS, Rel. Ministro Al-
dir Passarinho Junior, Quarta Tur-
ma, DJ de 30.5.2005)” (STJ, AgRg 
no AREsp 117.092/RJ, 4ª T., rela. 
Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 26-
2-2013, DJe de 7-3-2013).

No tocante ao valor dos da-
nos morais, a fixação deve levar 
em conta os princípios da pro-
porcionalidade e da razoabilida-
de (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 ma-
gistrado 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. Mi-
nistro 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. 15-9-
2011, DJe de 20-9-2011).

O valor do dano moral deve 
ser fixado, sempre, levando-se 
em conta a situação do caso con-
creto. Nesse sentido: “o valor fi-
xado a título de indenização por 
danos morais baseia-se nas pe-

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 inde-
vidamente submetida a pessoa 
atingida. “O dano decorre da de-
mora, desconforto, aflição e dos 
transtornos suportados pelo pas-
sageiro, não se exigindo prova de 
tais fatores” (Ag. Reg. No Agra-
vo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Hum-
berto Gomes de Barros, DJ de 

09/10/2006)” (STJ, REsp 612.817/
MA, 4ª T., rel. Min. Hélio Quaglia 
Barbosa, j. 20-9-2007, DJ de 8-10-
2007, p. 287, RT 869/188).

E a exigência de sua satis-
fação deve atender à dualidade 
de naturezas vislumbradas pela 
doutrina, assim resumidas por 
José de Aguiar Dias (Da Respon-
sabilidade Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, 9ª ed., vol. 2, p. 
736): “Em presença dos danos ex-
trapatrimoniais, ocorre a mesma 
discriminação, quando possível a 
restituição das coisas ao status 
quo, isto é, em face da possibili-
dade de reparação natural, como 

nos exemplos da lesão corporal 
curável, ou das conseqüências ex-
teriores da injúria ou da calúnia 
etc.  Mas se a reparação se tem 
de fazer em dinheiro, avultam os 
pontos de contato entre a indeni-
zação e a pena, porque também 
esta pode empregar-se na satis-
fação do prejudicado, proporcio-
nando-lhe o solatium, apazigua-
mento, e conseguindo alteração 
do sentimento e da vontade. Essa 
função oferece satisfação à cons-
ciência de justiça e à personalida-
de do lesado, e a indenização pode 
desempenhar um papel múltiplo, 

de pena, de satisfação e de equi-
valência.”

A regra básica repousa no 
neminem laedere romano. Sen-
do a pessoa humana centro de 
um feixe de manifestações, direi-
tos e obrigações, valores maiores 
de uma sociedade fraterna e plu-
ralista, como estampado no pre-
âmbulo da Constituição de 1988, 
o homem deve viver honestamen-
te e, em o fazendo, não prejudi-
car seus semelhantes, pena de 
incidir em conduta ilícita, repu-
diada pela sociedade. O alterum 
non laedere está consagrado no 
art. 5º, não só nos incisos V e X, 

‘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.’
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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 reco-
nhecimento de um dever de servir 
de desestímulo à repetição de si-
tuações, theory of deterrance do 
Direito Inglês (processo de dissua-
são ou desmotivação do ofensor), 
assumindo, em acréscimo, um ca-
ráter punitivo (punitive ou exem-
plary damages norte-americano), 
que vem já do Direito Romano e se 
traduz em Diplomas como o Códi-
go Nacional de Trânsito, o Código 

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 acei-
ta o comportamento ou o even-
to 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 economi-
camente significante, conforme 
Carlos Alberto Bittar (Reparação 

Civil por Danos Morais. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2ª ed., 
ps. 219 a 225).

Uma indenização proporcio-
nal ao interesse ferido represen-
ta considerável desafio ao julga-
dor, ao tentar encontrar um pon-
to de equivalência entre variáveis 
que não têm, propriamente, um 
traço comparativo. Porque nem 
se pode dar ênfase demasiada à 
compaixão pela vítima, desconhe-
cendo o peso da condenação para 
o lesante, nem se pode deixar o 
prejuízo sem reparação adequa-
da, tampouco devendo incidir no 

erro de um arbitramento diminu-
to ou sem a sua quota preventi-
vo-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 fi-
nalidade de discutir o quantum da 
indenização nas hipóteses em que 
se encontrar fixada em patamar ir-

risório ou exorbitante. Nesse sen-
tido: 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 reexa-
me de prova não enseja Recur-
so Especial” quando for razoável 
a quantia estipulada nas instân-
cias ordinárias.

Renato Marcão
Jurista. Membro do  Ministério 

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

dos  seguintes livros pela edito-
ra  Saraiva: Curso de Processo Pe-

nal; Curso de Execução Penal; 
Lei de  Execução Penal Anota-

da;  Execução Penal; Prisões Cau-
telares,  Liberdade Provisória e 

 Medidas Cautelares Restritivas; 
Crimes Ambientais; Crimes contra 
a Dignidade Sexual; Estatuto do 
Desarmamento; Crimes de Trân-
sito; Tóxicos e Código de Proces-
so Penal Comentado (no prelo).

luiz Manoel gomes Junior
Mestre e Doutor em Direito pela 
PUC/SP. Professor nos Programas 
de Mestrado em Direito da Uni-

versidade de Itaúna (UIT-MG), da 
Universidade Paranaense (Uni-

par-PR) e dos cursos de Pós-gra-
duação da PUC/SP (Cogeae) e 

da Escola Fundação Superior do 
 Ministério Público do Mato Gros-
so (FESMP-MT). Atuou como Con-
sultor da Organização das Nações 
Unidas (2008-2010) e Pesquisa-

dor do Conselho Nacional de Jus-
tiça – CNJ (2013-2014). Advogado

‘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.’
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Por Marcio Sérgio chriStino e  
ana caroLina gregorY ViLLaBoiM

Na 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 ma-
fiosi, como integrante do Ufficio 
Istruzione de Palermo, que inves-
tigava 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 in-
vestigações.

No outono de 1983, Tom-
maso Buscetta, sua mulher Cristi-
na e seus quatro filhos decidiram 
mudar do Rio para São Paulo. A 
chegada dos mesmos estava pre-
vista para a noite de quinta-fei-
ra, 22 de outubro daquele ano. 
Saíram do Rio de Janeiro todos 

A Máfia em guerra – Parte 3 (Final)
Os ‘Homens de Honra’ e o ‘Adeus à Máfia’ na década de 1980

em um só carro. Porém, duran-
te a viagem, resolveram passar a 
noite num hotel, chegando, en-
tão, a São Paulo na sexta-feira 
pela manhã.

No sábado Buscetta, e Cris-
tina estavam levando sua filha 
Lisa para a escola, a fim de pres-
tar o exame de admissão, quan-
do Tomaso parou para comprar 
um doce para ela e viu-se rode-
ado por policiais do Rio de Janei-
ro, que demonstraram estar bem 
informados sobre todos seus mo-
vimentos. A prisão tinha por base 
a acusação de tráfico internacio-
nal de entorpecentes.

“A notícia de minha captu-
ra atraiu a tenção das autorida-
des italianas, e um dia apareceu 
o juiz [Giovanni] Falcone queren-

do me interrogar por uma acusa-
ção de tráfico de drogas. Mas, na 
verdade, seu interesse real era a 
guerra da Máfia daqueles anos”, 
disse Buscetta, que, em 7 de ju-
lho de 1984, foi extraditado para 
a Itália. No Brasil, antes do pedi-
do de extradição da justiça ita-
liana ser atendido, Tomaso se re-
cusou a responder às perguntas 
feitas pelo juiz Falcone.

Antes de ser entregue às 
autoridades estrangeiras, Bus-
cetta tentou o suicídio, ingerin-
do 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-

Giovannni Falcone e o amigo Paolo Borsellino

Tommaso Buscetta com sua mulher, Cristina

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 pre-
parado um pequeno apartamento.

Os primeiros depoimentos 
diante de Giovanni Falcone não fo-
ram fáceis. O juiz inspirava confian-
ça. Tomaso o descrevia como: “...um 
homem tímido, dotado de um olhar 
bondoso, que não tentava parecer 
um ser superior...”. Tomaso e Falco-
ne tinham seus encontros no apar-
tamento de Buscetta. Os interroga-
tórios prosseguiram até dezembro, 
durando cerca de três meses. O juiz 
Falcone, sozinho, transcrevia pesso-
almente as declarações à mão.

ESTADOS UNIDOS - Falcone aler-
tou Buscetta que não podia prome-
ter nada a respeito do seu futuro 
judiciário, pois na época não havia 
nenhuma lei que previsse redução 
da pena aos colaboradores da jus-
tiça. Foi através do processo de-
nominado “Pizza Conection” (trá-
fico de drogas entre Sicília e Nova 
York) é que Buscetta teve contato 
com as autoridades norte-ameri-
canas, bem como o Drug Enforce-
ment Agency (DEA), que em tro-
ca 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 pro-
motores deram início ao “MAXI 
PROCESSO”, um processo contra a 
Cosa Nostra de quantias homéricas: 
475 acusados de associação mafio-
sa. Tomaso voltou à Itália para, em 
fevereiro de 1986, depor no “MAXI 
PROCESSO”, no qual fora condena-

do a 3 anos e 6 meses por forma-
ção de quadrilha de tipo mafioso.

A MORTE DE FALCONE - Em 23 de 
maio de 1992, Buscetta recebeu um 
telefonema de De Gennaro, dizendo-
lhe que o juiz Falcone tinha sido assas-
sinado, junto com sua mulher, em Ca-
paci. 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 render-
se diante da força da lei...”.

Falcone e Borsellino foram 
amigos de infância. Mais tarde, cur-
saram a faculdade de Direito de Pa-
lermo e ambos optaram pela magis-
tratura. No começo de suas carreiras, 
ambos foram para províncias da Sicí-
lia, Borsellino em Agrigento e Mon-
reale e Falcone em Lutini e Trapani.

Borsellino voltou para Paler-
mo no começo dos anos 1970, en-
quanto Falcone voltou em 1978, tra-
balhando no setor de corrupção em 
bancos. Falcone, nesta fase, passava 
por uma crise pessoal, já que se se-
parou de sua mulher, pois esta esta-
ria indo viver com outro homem (o 
“juiz-chefe” de Trapani; Falcone era 
subordinado a ele). Em setembro 
de 1979, a Máfia matou um mem-
bro da Coomissão Anti-Máfia, Ce-
sare Terranova.

Aí é que começa a história dos 
excellent cadavers.

FALCONE E BORSELLINO - A partir 
de então, Falcone teve a oportuni-
dade de mudar do setor de corrup-
ção a bancos para o escritório de in-
vestigação onde seu amigo Borselli-
no estava, o Ufficio Istruzione of Pa-
lermo, que investigava e preparava 

os casos para julgamento. O primei-
ro 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 “famí-
lia” GAMBINO, de New York. Ficou 
conhecido como o caso “SPATOLA-
INZERILLO” de heroína.

O promotor Gaetano Costa fi-
cou muito exposto quando assinou 
o mandado de prisão de muitos ma-
fiosos. Logo, para evitar futuros der-
ramamentos de sangue, o caso foi 
para mesa do juiz Falcone. O que fora 
inútil, já que o Procurador da Repú-
blica, Gaetano Costa, foi morto em 
6 de agosto.

Borsellino ficou encarrega-
do das investigações do caso do 
assassinato de seu amigo, o capi-
tão Emanuel Basile, exatamente 
ao mesmo tempo em que Falco-
ne começou seu caso “SPATOLA-
INZERILLO”. 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 ś, em Bologna, che-
ques 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 investi-
gação de Falcone no caso “SPATO-
LA”. Assim, os dois amigos começa-
ram a trabalhar juntos e percebe-
ram conexões entre as duas inves-
tigações. Nenhum dos dois tinha a 
intenção de se tornarem promoto-
res anti-Máfia.

TOMASO BUSCETTA - A polícia gram-
peou o telefone de Ignazio Lo Pres-
ti, o que garantiu resultados ime-
diatos. Após poucas semanas do 
assassinato de Salvatore Inzerillo, 
Lo Presti recebera uma série de te-
lefonemas de um homem no Brasil, 
o qual se chamava por “Roberto”, 
mas que os investigadores rapida-
mente o identificaram como sendo 
TOMASO BUSCETTA, uma figura le-
gendária da Máfia siciliana.

Tomaso era conhecido como 
o chefe dos dois mundos; deixou Pa-
lermo durante a 1ª Guerra da Máfia 
(em 1969) e mudou-se para os EUA. 

Buscetta passou a maior dos anos 
1970 na prisão, mas após sua sol-
tura, em 1980, restabeleceu-se na 
América do Sul (Brasil). O mais im-
portante dos grampos feitos no te-
lefone de Lo Presti: Nino Salvo, um 
poderoso “coletor de impostos”, es-
tava ansioso para arrumar uma vol-
ta de Tomaso Buscetta a Palermo, 
a fim de restabelecer paz entre as 
famílias mafiosas. 

A PRISÃO DE KO BAK KIM – Em 
abril de 1983, Falcone foi para Fran-
ça interrogar uma importante tes-
temunha, Francesco Gasparini, um 
italiano que trazia drogas da Tailân-
dia para a máfia em Palermo. Gas-
parini fora preso no aeroporto de 
Pans, portando heroína em sua ba-
gagem, já estando preso por dois 
anos. Mesmo sendo um marginal 
comum, usado pela Máfia, Gaspa-
rini podia atualizar o juiz Falcone 
no caso Spatola (de tráfico de dro-
gas), confirmando que a Sicília vinha 
importando heroína da Tailândia.

Gasparini voava para Ban-
gkok e recebia a “mercadoria” de 
um fornecedor chinês chamado 
“KIM”, entregando, depois, para 
Gaspare Mutolo em Palermo. Ao 
mesmo tempo em que Falcone in-
diciou 14 mafiosos pelo assassina-
to do general Dalla Chiesa, a polí-
cia italiana localizou o fornecedor 
referido na Tailândia.

Os cartões postais que Fran-
cesco 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 documen-
tos que confirmavam suspeitas an-
teriores: os endereços de muitos 
mafiosos, incluindo o que fora pre-
so pelo tráfico, de navio, de 233 Kg 
de heroína. Desde então, Ko Bak 
Kim concordou em colaborar com 
os magistrados, como delator. En-
quanto Falcone, juntamente com 
um colega promotor, foi para Tai-
lândia interrogar Ko Bak Kim.

Neste momento, o Procu-
rador de Justiça Rocco Chinnici, 
chefe de Falcone, foi brutalmen-
te assassinado.

Salvatore Inzerillo: na mira de Paolo Borsollino Rocco Chinnici, o chefe de Giovanni Falcone

O ‘coletor de impostos’ Antonio Nino Salvo
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A PRISÃO DE BUSCETTA – Em 1983, 
a polícia brasileira finalmente pren-
de Tomaso Buscetta, sob a suspei-
ta de ser o principal coordenador 
do mercado de cocaína entre Bra-
sil, Bolívia, Peru, Colômbia, Europa 
e EUA. Sofreu torturas dos policiais 
brasileiros mas, então, recusou-
se a falar. Enquanto isso, EUA e 
Itália requereram sua extradição. 
Porém, os EUA cederam o pedi-
do da Itália, já que Buscetta ti-
nha que terminar de cumprir uma 
pena em seu país natal.

Em Junho de 1984, Falco-
ne chegou ao Brasil com 50 per-

guntas elaboradas pelos italianos, 
que deveriam ser feitas a Buscet-
ta por um magistrado brasileiro, 
sendo que, certo momento, To-
maso olhou para Falcone e dis-
se 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 Paler-
mo, enquanto a polícia italiana 
continuava o processo de extra-
dição de Buscetta. Após alguns 
dias de sua chegada à Itália, Bus-
cetta pediu para falar com o juiz 

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 encerra-
rá com sua morte. Tem certeza 
que quer continuar com isso?!”.

As confissões de Buscetta 
ajudaram os promotores ameri-
canos e italianos a decifrarem 
toda uma gama de provas que já 
tinham em mãos. EUA e Itália fi-
zeram um acordo para proteger 
e compartilhar os depoimentos 
de Tomaso. Mesmo extraditado 
para seu país natal, Tomaso seria 
admitido no programa de prote-
ção a testemunha nos EUA.

Indubitavelmente, a vio-
lação do OMERTÀ [silêncio obs-
tinado] feita por Buscetta, bem 
como a demonstração que o gru-
po anti-Máfia era capaz de pro-
teger suas testemunhas, incenti-
vou outros “homens de honra” a 
colaborarem com a Justiça.

MAXI-PROCESSO - Final de 1986: 
com o maxi-processo já nos tribu-
nais e com as acusações do maxi-
processo-2 já formalizadas, Paolo 
Borsellino decidiu deixar o grupo 
anti-Máfia, tornando-se candida-
to a promotor-chefe (Promotor 
da República de Marsala) da ci-
dade de Marsala, próxima a Pa-
lermo. Com a saída de Paolo do 
grupo anti-Máfia, os colegas dis-
seram que o contato diário com 
Falcone era difícil.

Dezembro de 1987. Senten-
ça do maxi-processo: 344 réus 
condenados, num total de 2.665 
anos de prisão. Réus considera-

Destruição de vários automóveis dá uma ideia da brutalidade do assassinato de Rocco Chinnici

Tomaso Buscetta teve extradição para Itália cedida porque tinha que terminar de cumprir pena
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dos chefes de muitas famílias 
mafiosas importantes, tais como 
Michele Greco, Francesco Mado-
nia, Totó Riina, Bernardo Proven-
zano. 114 réus foram absolvidos 
por insuficiência de provas, en-

tretanto 18 desses foram poste-
riormente executados pela Máfia 
assim que postos em liberdade.

O Tribunal demonstrou pie-
dade no que diz com Buscetta e 

outro delator da Máfia, Salvatore 
Contorno, condenando-os a 3 e 6 
anos de prisão, respectivamente. Fi-
nalmente, um processo que demo-
rou 22 meses, do começo ao fim, so-
mente 6 meses a mais que o “Pizza 

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

REENCONTRO COM BUSCETTA - 
Com as revelações de Antonio Cal-
derone, um mafioso envolvido no 
caso Spatola, Falcone voou, em fe-
vereiro de 1988, para uma locação 
secreta nos EUA, onde Buscetta es-
tava escondido. Falcone disse a To-
maso sobre o depoimento de Cal-
derone, no intuito de persuadi-lo a 
falar sobre envolvimento de polí-
ticos italianos com a Cosa Nostra.

MOMENTO CONTURBADO - Desde 
Janeiro de 1988, o Conselho Supe-
rior da Magistratura escolheu An-
tonio Meli, ao invés de Giovanni 
Falcone, como novo chefe do es-
critório de investigação de Paler-

mo. A partir de então, Antonio Meli 
tentava, de todas as formas, des-
truir a imagem e impor barreiras 
ao trabalho do grupo anti-Máfia.

No ano de 1988, novas leis 
limitavam os poderes dos promo-

tores, uma vez que passariam a 
ser legalmente responsáveis pelos 
erros cometidos. Assim, os ma-
gistrados italianos precisariam 
de provas sólidas para conven-
cer, antes de se prender qual-
quer pessoa, isto é, não basta-
vam indícios.

Giovanni Falcone viveu 
um momento de constantes hu-
milhações públicas. Todos os 
dias, surgiam falsas acusações 
de todas as partes contra ele. 
Em contrapartida, Paolo Bor-
sellino aproveitava um dos mo-
mentos mais felizes de sua vida. 
Longe dos holofotes, estar na 
província de Marsala era uma 
benção quando Palermo era, 
novamente, o centro das intri-
gas políticas, lutas de poder e 
controvérsias.Bernardo Provenzano, réu do maxi-processo

Francesco Madonia, chefe de família mafiosa Outro delator da Máfia: Salvatore Contorno Calderone, mafioso envolvido no caso Spatola
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Mesmo trabalhando com 
pouquíssimos recursos, Borselli-
no, paulatinamente, construiu um 
escritório composto por jovens 
magistrados que, embora peque-
no, começou a funcionar eficien-
temente, chegando a desfechos 
brilhantes em casos da Máfia.

AFASTAMENTO DE FALCONE - O 
promotor-chefe Pietro Giamman-
co não dava a Falcone o controle 
sobre as investigações da Máfia 
em Palermo, bem como manti-
nha-o na escuridão sobre casos 
importantes, excluindo o juiz das 
investigações. Negaram-lhe per-
missões para grampear linha te-
lefônicas de suspeitos.

A partir de 1990, Falcone 
começou a gravar suas frustra-
ções em um diário, somente mos-
trado para os amigos mais che-
gados, como Paolo Borsellino. 
Como precaução, Giovanni deu 
algumas páginas de seu diário a 
uma jornalista que confiava, Lia-
na Milella, pedindo-lhe que não 
publicasse o documento.

O novo ministro da Justi-
ça, Claudio Martelli, em resposta 
à grande pressão do povo italia-
no, que exigia uma atitude mais 
enérgica do governo no combate 
à Máfia, convidou imediatamen-
te Giovanni Falcone para assu-
mir o cargo de “Diretor de ques-
tões penais” em Roma. Em pou-
cos 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 

trabalho como “Diretor de ques-
tões penais” foram marcados por 
grandes trunfos: a prisão de Mi-
chele Greco e outros chefes da 
máfia em Palermo, a criação de 
um FBI italiano, criação dos es-
critórios distritais de promoto-
ria e, terminando, com a deci-
são histórica da Suprema Corte 
no maxi-processo. Falcone fez, 
indubitavelmente, uma revolu-
ção judicial.

VEREDITO NO MAXI PROCESSO - 
Na tarde em que a Suprema Cor-
te proferiu a sentença do maxi-
processo, Falcone e seus colegas 
tiveram uma quieta e pequena 
comemoração no Ministério da 
Justiça em Roma. Primeiro tele-
fonaram para colegas que esti-
veram envolvidos no caso, como 
Paolo Borsellino. Mas foi uma ce-
lebração muito consciente, “só-
bria”, pois todos lá sabiam que 
algo grande acabara de acon-
tecer e, de alguma forma, mais 
cedo ou mais tarde, teriam que 
pagar um preço.

A MORTE DE GIOVANNI FALCONE 
- 24 de maio de 1992. Sábado. 
Depois de uma manhã de traba-
lho, Falcone deixou Roma para ir 
a Palermo, onde ele retornava to-
dos os finais de semana. Sua mu-
lher, Francesca, ainda trabalhava 
na Sicília, entretanto sua transfe-
rência para Roma já estava mar-
cada, para ficar próxima de seu 
esposo. Naquela semana, Fran-
cesca estava em Roma e Falco-
ne, ao invés de viajar na sexta à 
noite, como de praxe, adiou sua 
ida para sábado à tarde, para Pietro Giammanco (centro) conversa com Falcone, a quem não dava o controle das investigações

O então ministro da Justiça, Claudio Martelli



ESTUDOS APMP

103APMP Revista

ESTUDOS APMP

então viajar com sua mulher. Via-
jaram 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 últi-
mos anos, nenhum helicóptero so-
brevoou a rota que Falcone faria do 
aeroporto até sua residência. Desse 
modo, ninguém percebeu a estra-
nha movimentação que ocorria na 
estrada próxima a cidade de Capa-
ci, apenas poucos quilômetros do 
aeroporto. Um “time” de homens 
de honra, vestidos como construto-
res, haviam feito os últimos ajustes 
nos 500 Kg de explosivos que foram 
postos dentro de um cano de esgo-

to metálico, o qual passava por de-
baixo da estrada.

Assim que a noite se aproxi-
mava, um grupo de homens, bem 
distante do local dos fatos, aguarda-
vam o momento certo para aciona-
rem a bomba por controle remoto.

Falcone dirigia seu Fiat Cro-
ma blindado, um gesto pequeno de 
liberdade para alguém que tinha uma 
vida rodeada de medidas restritivas. 
Francesca seguia ao seu lado, no ban-
co de passageiros e seu motorista no 
banco de trás. Assim que o comboio 

passou a cidade de Capaci, a estra-
da toda foi alvo de uma explosão gi-
gantesca, semelhante ao epicentro 
de um terremoto. Os três carros es-
tavam destruídos.

As pessoas da viatura que se-
guia na frente, morreram na hora. Os 
três seguranças no último carro es-
caparam com alguns ferimentos, en-
quanto Falcone, Francesca e o mo-
torista 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 in-
sistido em dirigir o carro, talvez es-
tivesse vivo.

Ele tinha 53 anos. Francesca 
Movillo parecia ter chance de sobre-
viver e, quando retomou a consciên-

Jornal estampa em manchete a morte brutal

Francesca Movillo perguntou sobre o maridoA estrada para Capaci, onde homens vestidos de construtores posicionaram 500 kh de explosivos

Uma explosão gigantesca destruiu três carros e matou Giovanni Falcone e sua esposa, Francesca
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cia, perguntou onde estava seu 
Giovanni. Após duas operações, 
morreu naquela noite. Ela tinha 
46 anos.

A morte de Falcone cho-
cou toda nação italiana. Na cida-
de de Palermo, pessoas pendu-
ravam lençóis com escritos pro-
testando a morte do magistrado: 
“Palermo exige Justiça”, “Chega”, 
“Tirem os mafiosos do governo”, 
“Falcone vive”. Muitos comenta-
ristas diziam que o assassinato de 
Giovanni simbolizou a morte do 
Estado italiano. O funeral de Fal-
cone foi um drama nacional. To-
das as emissoras de TV exibiam 
o enterro ao vivo.

Assim que soube do atenta-
do, Paolo Borsellino correu para 
o hospital que Falcone havia sido 
socorrido. Chegou a tempo de ver 
o amigo morrer. A filha de Pao-
lo 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, dan-
do-se conta da perda que sofre-
ram com a morte do magistrado, 
a mídia do país voltou toda sua 
atenção e, sine dubio, esperan-
ça a Paolo Borsellino.

Ao retornar ao trabalho, 
Paolo trabalhava como nunca, 
mais do que na época do maxi-
processo, como se soubesse que 
seu tempo era curto. Em meados 
de julho de 1992, Borsellino se en-
contra em uma situação extraor-

dinária de interrogar três grandes 
delatores da Máfia.

19 de Julho de 1992. Paolo 
Borsellino, acompanhado de seus 
seis seguranças, viajam para Pa-
lermo para visitar sua mãe, já que 
estava preocupado com seu cora-
ção e planejava levá-la ao médi-
co. Havia carros estacionados em 
frente ao prédio em que sua mãe 
morava, em Via D Ámelio, quando 
a escolta, composta por três car-
ros chegou ao seu destino.

Alguns dias antes, a segu-
rança do juiz Borsellino reque-
reu que aquela área se tornasse 
proibida de estacionar, uma me-
dida de proteção contra eventu-
ais carros-bomba, mas o pedido 
não foi examinado pelo governo 
de Palermo a tempo.  

Borsellino, então, saiu do 
carro, escoltado por cinco agen-
tes, todos altamente armados. 
Um sexto agente permaneceu na 
direção do veículo-líder.

Assim que Paolo se apro-
ximou do portão do edifício de 
sua mãe, ele e seus cinco agen-

tes voaram pelos ares, devido a 
uma explosão que podia ser ou-
vida a milhas de distância. Todos 
morreram.

No dia seguinte de seu en-
terro, a maioria dos promotores 
anti-Máfia do escritório distrital 
de Palermo renunciam seus car-
gos, exigindo a remoção de seu 
chefe, Pietro Giammanco, culpan-
do-o de obstar o trabalho de Fal-
cone 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, jogou-
se do terraço de seu apartamento 
em Roma, onde ela vivia escon-
dida. “Não restou ninguém para 
me proteger”, ela escreveu em 
seu bilhete suicida.

PÓS-MORTE DOS MAGISTRA-
DOS - A partir de então, o gover-
no italiano tomou sérias medi-
das: em poucos dias, foi criado o 
1° Programa de Proteção a Tes-
temunhas, 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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que se propunham a colaborar 
com o governo (uma ideia que os 
promotores em Palermo vinham 
pedindo há pelo menos uma dé-
cada); o governo decidiu transferir 
os grandes chefões da Máfia para 
prisões em ilhas isoladas na cos-
ta italiana, impossibilitando qual-

quer tipo de comunicação com as 
organizações criminosas; e a mais 
drástica de todas as decisões to-
madas, o primeiro-ministro Giu-
liano Amato enviou 7.000 tropas 
italianas para a Sicília.

Mesmo sendo inexperien-
tes os soldados que compunham 

o exército, eles tiveram uma im-
portante função: enquanto faziam 
a guarda das casas de políticos e 
magistrados, foi possível botar 
centenas de policiais treinados 
para se dedicarem, inteiramen-
te, para o trabalho investigativo.

Desde a morte de Borsellino 
até a primavera de 1994, os pro-
motores anti-Máfia descrevem 
este como sendo um momento 
mágico. A polícia italiana desman-
telou inteiras organizações crimi-
nosas, prendeu grandes figuras 
da Cosa Nostra que eram procu-
radas há décadas, evitou atenta-
dos homicidas, rastreou bilhões 
de dólares ilegais, indiciou em-
presários, políticos, magistrados 
e policiais acusados de protege-
rem mafiosos.

Mais de 600 pessoas se tor-
naram testemunhas do governo, 
praticamente um número raro em 
se tratando de crime organizado. 
Aos poucos, a parede do OMER-
TÁ começava a ruir. Tomaso Bus-
cetta morreu de câncer em 2000, 
aos 71 anos de idade, nos Estados 
Unidos, depois de sofrer cirurgias 
plásticas para despistar os nume-
rosos “assassinos sob encomen-
da”, visto que tinha quebrado a 
OMERTÀ E colaborado com a jus-
tiça – o que, no meio mafioso, é 
a mais grave das traições.

FIM

Bibliografia: Alexander Stille, Ex-
cellent Cadavers, ed. 1995, Vin-
tage Books.

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

No dia seguinte a morte de Borsellino, a maioria dos promotores anti-Máfia renunciou ao cargo
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QUANDO?
16 a 23/01/2016

ONDE?
Na Sede Campestre da 
APMP, em São Roque

“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

Maiores informações, na Sede  Executiva APMP,  pessoalmente 
ou entrar em  contato pelo telefone (11) 3188-6464, 

opção 05, com o  Departamento de Eventos.
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ESPAçO WAShIngtOn BArrA - A APMP batizou, em 
cerimônia realizada no dia 04/09, o restaurante de sua 
Sede Social como “Espaço Washington Barra”, em ho-
menagem 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 Na-
cional dos Membros do Ministério Público (Conamp), 
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, a presiden-
te da Previdência Associativa do Ministério Público 
(Jusprev), Maria Tereza Uille Gomes, e o procurador-
geral de Justiça (PGJ) de São Paulo, Márcio Fernando 
Elias Rosa. Além do presidente Felipe Locke Caval-
canti, a diretoria da APMP foi representada, na oca-
sião, pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christi-
no, o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, 
o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º 
tesoureiro, Marcelo Rovere, a diretora do Departa-
mento de Patrimônio e uma das diretoras da APMP 
Mulher, Fabiola Moran Faloppa, e a diretora do De-
partamento de Relações Públicas e de Eventos, Pau-
la Castanheira Lamenza. Pela Conamp, além da pre-
sidente Norma Cavalcanti, compareceram o 2° vice-
presidente, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, o 
tesoureiro, Marcelo Lima de Oliveira, o assessor ins-
titucional, 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), Cláu-
dio Franco Félix (Paraná), Elisio Teixeira Neto (Dis-
trito Federal), Janina Schuenck Brantes Sacramento 
(Bahia), José Augusto Cutrim Gomes (Maranhão), Lin-

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 (San-
ta Catarina), Manoel Victor Sereni Mur-
rieta e Tavares (Pará), Paulo Rubens Pa-
rente 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 represen-
tados, respectivamente, por José Silvério 
Perdigão e Marcelo Lima de Oliveira. Tam-
bém estava presente Ana Carolina Scultori 

Teles Leiro, vice-presidente da Associação Nacional 
do Ministério Público Militar (ANMPM). Do Ministé-
rio Público de São Paulo (MPSP), além do procura-
dor-geral de Justiça, compareceram o ouvidor Ro-
berto 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 Sou-
za (secretário do colegiado) e Pedro de Jesus Juliotti, 
o vice-secretário da Procuradoria de Interesses Difu-
sos e Coletivos, Edgard Moreira da Silva, o represen-
tante da Procuradoria Cível, Sebastião Silvio de Brito, 
o ex-corregedor do MPSP, Herberto Magalhães Silvei-
ra, 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 Secre-
taria do Estado da Segurança Pública, Olheno Ricardo 
de Souza Scucuglia, chefe de gabinete da Secretaria 
do Estado da Segurança Pública, Eloisa de Souza Arru-
da, ex-secretária do Estado da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, o desembargador João Francisco Moreira 
Viegas, representando o Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo (TJSP), Luiz Orlando de Barros Segala, 
representante da Associação dos Notários e Registra-
dores 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

108 APMP Revista
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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 perí-
odo de 05 a 07/09 na capital paulista, reuniu 1.000 
atletas de todo o país. Foi a maior confraterniza-
ção esportiva de integrantes da Instituição já reali-
zada. O evento, patrocinado pela Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério Público (Conamp) 
e pela Previdência Associativa do Ministério Públi-
co (Jusprev), com apoio da Armor Blindados, teve 
jogos disputados nos campos da Playball, na Pom-
peia, 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”, afir-
mou o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcan-
ti. A presidente da Conamp, Norma Angélica Reis 
Cardoso Cavalcanti, agradeceu a entidade de clas-
se paulista e revelou, na ocasião, que a 15ª edição 
do Torneio, em 2016, será realizada em Santa Ca-
tarina. Prestigiaram a abertura do evento o presi-
dente 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 Departa-
mento de Esportes da APMP, que tem como dire-
tores Luciano Gomes de Queiroz Coutinho e Rafael 
Abujamra, organizou o Torneio em conjunto com o 
Departamento de Eventos, que tem como direto-
ra Paula Castanheira Lamenza. A entidade de clas-
se disponibilizou 30 funcionários para dar suporte 
a todas as partidas, competidores e visitantes, pro-
videnciando transporte, hospedagem, alimentação 
e a resolução imediata de demandas diversas. No 
restaurante, havia um grupo musical animando os 
participantes. O Torneio Nacional de Futebol So-
ciety foi disputado em quatro categorias: Força Li-
vre (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 
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quatro campeões diferentes. Na categoria Força Li-
vre, o Distrito Federal foi campeão com uma vitória 
por 1 x 0 sobre São Paulo na decisão. Luciano Couti-
nho, o goleiro da APMP, foi o menos vazado e Gus-
tavo Eloi, do Paraná, foi o artilheiro. Nessa categoria, 
o 3º lugar ficou com a equipe de Goiás, que derro-
tou 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 vaza-
do, 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 catego-
ria Sênior, a equipe do Paraná foi a campeã ao ven-
cer por 3 x 1 a do Rio Grande do Sul. Os paranaen-
ses 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 Ge-
rais (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-campe-
onato e dois terceiros lugares nas quatro categorias 
disputadas. Nos dois anos anteriores, a APMP já ha-
via sido campeã geral, também, nas edições do Tor-
neio de Futebol Society do Ministério Público dispu-
tadas 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 homenage-
ada “pela realização, organização e execução de ex-
celência do XIV Torneio Nacional de Futebol Society 
do Ministério Público”. Uma placa, com esses dize-
res, foi entregue ao presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, pela presidente da Conamp, Norma 
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti. Também estavam 
presentes, representantando a APMP, o 1º secretá-
rio, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, 
Marcelo Rovere, e o 2º secretário, Tiago Rodrigues.

A APMP foi a campeã na categoria Super Master, na qual teve, também, o go-
leiro 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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PFEStA 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 coorde-
nação de monitores especializados 
da empresa parceira Recriar. Além 
das brincadeiras, todas inspiradas 
no tema circense, foram monta-
das barracas de alimentação, que 
oferecerão churrasco, pastel, ca-
chorro-quente, churros, pipoca, 
algodão doce, batata chips, bo-
los, bebidas e doces variados. Re-
presentaram a APMP no evento o presidente, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Mar-
cio Sérgio Christino, o 1º tesoureiro, Marcelo Ro-

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

vere, e a diretora do Departamento de Relações 
Públicas e de Eventos da APMP, Paula Castanheira 
Lamenza, que coordenou a organização da festa.

cisco - Centro de São Paulo. Participaram do encon-
tro  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 Sil-
va Lopes, José Raimundo Gomes da Cruz e Luiz Ce-
sar Gama Pellegrini (ex-corregedor-geral do MPSP).
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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 Ri-
beirão Preto (SP). Os novos espaços estão equipa-
dos e prontos para receber os associados, com TVs 
de LCD de 32 polegadas, climatizador de ambientes, 
micro-ondas, cafeteiras, cozinha conjugada e varan-
das com redes de descanso. As novas acomodações 
complementaram a estrutura já existente: salão de 
festas com cozinha completa, churrasqueiras, cho-
peiras elétricas, balcões refrigerados e televisores 
LCD de 42 polegadas, além uma área de lazer com 
piscina, campo de futebol, quadras de tênis, quadra 

LAnçAMEntO DE rEVIStA - O procurador de justi-
ça licenciado e deputado estadual Fernando Capez 
(PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Es-
tado 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 parla-
mentar no Iate Clube, em São Paulo. O 2º vice-presi-
dente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, compare-
ceu ao evento. Entre as autoridades presentes esta-
vam o promotor de Justiça Augusto Eduardo de Souza 
Rossini, secretário geral de Administração da Alesp.

poliesportiva e playground. Após a inauguração dos 
novos chalés, foi servido coquetel aos convidados. 
Compareceram ao evento o presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo Rove-
re, o diretor titular da Regional Ribeirão Preto, Cyrillo 
Luciano Gomes Júnior, e o diretor adjunto, Manoel 
José Berca, além de dezenas de associados, mem-
bros do Ministério Público e familiares. No dia 25/09, 
véspera da inauguração dos chalés, o Grupo de Es-
tudos “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”.
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EnCOntrO DOS APOSEntADOS - O XI Encontro 
dos Promotores e Procuradores de Justiça Aposen-
tados 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 Procura-
doria-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 dife-
renças 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 inci-
dência da Lei 13.091/15”. A Carta solicita ainda “que 
se garanta aos colegas aposentados, membros vita-

lícios do Ministério Público, o acesso ao portal insti-
tucional para a consulta das informações de seu in-
teresse, em especial sobre os créditos que lhe são 
devidos” e “que haja o imediato pagamento aos co-
legas aposentados, em créditos da PAE, do equiva-
lente aos auxílios moradia e alimentação, tratando-
se de justo incremento do adimplemento dos crédi-
tos a eles devidos, eliminando-se a desequiparação 
material entre o pessoal da ativa e aposentados”. A 
APMP teve como representantes, na ocasião, o pre-
sidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, 
Marcio Sérgio Christino, o 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, o 2º secretário, Tiago de Tole-
do Rodrigues, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e a 
diretora do Departamento de Relações Públicas e de 
Eventos, Paula Castanheira Lamenza. Também esta-

Paula Lamenza, Cyrdêmia Botto, Felipe Locke, Zuleika Kenworthy e Gabriel Bittencourt Felipe Locke Cavalcanti, Mamede José Coelho Filho e Cyrdêmia da Gama Botto
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vam presentes quatro ex-corregedores do MPSP, Age-
nor Nakazone, Herberto Magalhães da Silveira Junior, 
José Ricardo Peirão Rodrigues, Luiz Carlos Galvão de 
Barros e Luiz César Gama Pellegrini, e um ex-procu-
rador-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 Minis-
tério Público do Estado de São Paulo e do Ministé-
rio Público brasileiro pelo Procurador de Justiça Wa-
shington Epaminondas Medeiros Barra, falecido em 
06 de agosto”. O Encontro dos Aposentados também 

foi prestigiado pela promotora de Justiça mais anti-
ga 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, duran-
te o encontro em Águas de São Pedro, a APMP re-
cebeu 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, Feli-
pe Locke Cavalcanti, e da diretora do Departamen-
to 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.

APMP SOCIAL

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 de 2015 foi marcadamente político no 
Ministério Público de São Paulo. Eleições fo-
ram feitas para o Conselho de Estudos e Po-

líticas Institucionais (Conepi), a Comissão Processan-
te, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores e o 
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Vol-
tado para a 1ª Instância, o Conepi, depois da eleição 
jamais se reuniu. Órgão criado através de ato da Pro-
curadoria-Geral de Justiça (PGJ), não foi mais convo-
cado. A que se deve tal omissão? Talvez o perfil su-
gestivamente opositor possa ter este efeito, todavia 
é uma dúvida que permanece.

Quanto Órgão Especial, his-
toricamente falando, há sempre 
um grupo “fechado”, normalmen-
te já contando com 20 candida-
tos, e candidatos individuais. Na 
penúltima eleição foi montado 
um primeiro grupo concorrente, 
que elegeu três dos 20 candidatos. 
Agora, duas chapas se apresenta-
ram: a tradicional, com 22 candi-
datos, e a independente, com 16. 
Dos 22 da chapa tradicional, se elegeram 11; dos 16 da 
chapa independente, se elegeram 9. Proporcionalmen-
te falando, portanto, o crescimento dos independen-
tes foi expressivo: elegeram 56% de seus candidatos, 
e os tradicionais, 50%.

Na vez anterior, os independentes elegeram pou-
co mais de 10% dos seus candidatos. Por isso, na práti-
ca, quintuplicaram sua participação. No geral, a totali-
zação indica que a chapa tradicional obteve 1.477 votos 
e a chapa independente, 1.267, uma diferença de 210 

votos. Não obstante, dentre os dez primeiros coloca-
dos, a posição se inverte: a chapa independente obte-
ve 896 votos e a chapa tradicional, 625. Uma diferença 
de 271 votos. Claro está que a 2ª Instância apresenta 
um perfil diverso do tradicional. Há sinais de indepen-
dência e reinvindicações que nitidamente corroem as 
tradicionais correntes políticas.

Resumindo: a 2ª Instância nunca se mostrou 
tão independente e mostra claros sinais de insatisfa-
ção. Na mesma ocasião, foi votada a Comissão Proces-
sante e também um candidato independente obteve a 

vaga - inclusive, a posição de pre-
sidente da Comissão. Finalmente, 
a eleição mais ampla, a do Conse-
lho Superior do Ministério Públi-
co. Das chapas que se apresenta-
ram, cada qual elegeu três conse-
lheiros. Dentre os eleitos, a chapa 
independente obteve um total de 
2.396 votos, contra 2.464 da cha-
pa tradicional, uma diferença de 
68 votos de um total de 4.860.

Dentre os não eleitos, a cha-
pa independente obteve um total de 2.025 votos, contra 
1.790 votos da chapa tradicional, superando por uma 
margem de 235 votos. O interessante, contudo, é no-
tar que quando se considera o total dos votos de todos 
os candidatos, inclusive os que não foram eleitos, a si-
tuação se inverte: a chapa independente obteve 4.421 
votos contra 4.254 da chapa tradicional. Uma diferen-
ça de 167 votos a favor da chapa independente. Aguar-
demos as cenas dos próximos capítulos - ou, mais sim-
plesmente, a eleição para procurador-geral de Justiça.

O ano que não acabou
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‘Claro está que a 2ª
Instância apresenta um 

perfil diveso do
tradicional. Há sinais de 

independência e
reivindicações’



PONTO FINAL

Associação Paulista do Ministério Público
Gestão 2015/2016

     
      

                                                                                           ISO 9001:2008

 C
ER

TIF

ICAÇÃO DE QUALIDADE


