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Deputado Carlos Bezerra Jr. e APMP põem
democratização do MPSP na pauta da Alesp
Foto: APMP

Emendas a projeto preveem elegibilidade de promotores ao cargo de PGJ e ao CSMP

Deputado Carlos Bezerra Júnior, presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e deputado e presidente da Alesp, Fernando Capez: esforço conjunto para democratizar Instituição

N

o dia 26/11, o Diário Oficial do Estado (DOE) publicou três emendas de autoria do deputado estadual Carlos Bezerra Júnior (PSDB) ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 62/2015,
em trâmite na Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) que preveem: 1) a elegibilidade de promotores de Justiça ao
cargo de procurador-geral de Justiça;
2) a elegibilidade de promotores para o
Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP); 3) a eleição por voto direto de
toda a classe dos 9 membros do referido
Conselho. Isso ocorreu apenas dois dias
após o parlamentar reunir-se na Alesp
com o 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário da
APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, e
a diretora do Departamento de Relações
Públicas e de Eventos, Paula Castanheira
Lamenza, para tratar sobre esse projeto e a aprovação de legislações na Alesp
para a democratização do MPSP. O diálogo resultou nas emendas apresentadas.
Páginas 2 (Editorial), 3 e 12 (Emendas)
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Ofício solicita apoio de Fernando Capez
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, protocolou no dia 27/11
ofício ao procurador de Justiça licenciado e presidente da Alesp, deputado estadual Fernando Capez (PSDB), solicitando
apoio às emendas feitas ao PLC 62/2015
pelo deputado Carlos Bezerra Júnior (à direita). “Tais emendas representam o anseio geral do MPSP, por meio de recente consulta à classe”, diz o documento.

Bandeira histórica da classe e da APMP
A democratização do MPSP é
uma bandeira histórica da classe e da
APMP. Gerou mobilização em 2007 e
2008 (quando a imagem à direita era
utilizada em adesivos), foi ponto central
de campanhas de candidatos ao cargo de PGJ e motivou estudos e projetos encaminhados ao Órgão Especial,
ao CSMP e ao Conepi. Agora, chega à
Assembleia Legislativa. Páginas 4 a 11
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PROMOTOR
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EDITORIAL

Para fazer valer a vontade da classe!

A

mobilização da diretoria da APMP
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no sentido
de garantir a efetiva democratização
do Ministério Público de São Paulo, ganhou um grande aliado e conquistou
um importante avanço. Como destacamos nesse Boletim Extraordinário,
após conversar com dirigentes de nossa entidade de classe, o deputado Carlos Bezerra Júnior incluiu na pauta do
Legislativo três assuntos fundamentais
neste sentido: a elegibilidade de promotores ao cargo de procurador-geral
de Justiça e para as vagas do Conselho
Superior do Ministério Público, além da
eleição por voto direto dos 9 membros
do referido Conselho.
Tais mudanças só podem ocorrer com alteração da Lei Orgânica do
Ministério Público (Lomp), por meio de
Lei Complementar aprovada na Alesp
e, posteriormente, sancionada pelo governador. Neste ano, em consulta feita à classe (motivada por provocações
constantes da APMP e de membros do
CSMP e do Conepi), a elegibilidade proAPMP EXTRA
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motor ao cargo de PGJ foi aprovada por
ampla maioria. Porém, o resultado da
consulta foi levado ao Órgão Especial
do Colégio de Procuradores e lá permanece, sem entrar na pauta de discussões. Vale ressaltar, no entanto, que,
mesmo que tenha avaliação negativa
do colegiado, a elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ independe do
resultado do parecer do Órgão Especial. A iniciativa de lei constitucional é
do procurador-geral de Justiça.
Em Santa Catarina, por exemplo, logo após consulta feita à classe,
o procurador-geral encaminhou projeto diretamente à Assembleia Legislativa do Estado propondo a elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ e a
Lei foi aprovada. Com isso, já em 2007,

na campanha para a eleição à PGJ, em
2008, todos os candidatos assumissem
o compromisso de enviar anteprojeto
de lei diretamente à Alesp, para mudar a Lomp.
No entanto, ao tornar-se PGJ,
Fernando Grella encaminhou o anteprojeto ao Órgão Especial, onde foi rejeitado. Desde então, o tema tem mobilizado insistentemente os membros
do Ministério Público de São Paulo e a
nossa entidade de classe. A democratização concreta da Instituição é ponto central de campanhas para o cargo
à PGJ e de estudos e projetos encaminhados aos órgãos da Administração
Superior, como também resgatamos
nesta edição. E agora, pela iniciativa
do deputado Carlos Bezerra Júnior e

“A elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ independe
do resultado do parecer do Órgão Especial. A iniciativa
de lei constitucional é do PGJ. Em Santa Catarina, logo
após consulta feita à classe, o PGJ encaminhou projeto
diretamente à Asembleia Legislativa e a Lei foi aprovada.”

um promotor de Justiça foi eleito e nomeado PGJ naquele Estado. Justo naquela época, como recuperamos nesta
edição, houve uma intensa mobilização
de colegas para que o mesmo ocorresse em São Paulo. A APMP chegou a mover uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), que infelizmente foi
julgada improcedente, mas a campanha ganhou corpo. Isso fez com que,

da APMP, chega à pauta da Alesp. Prosseguiremos com nosso trabalho e intensificaremos o diálogo institucional.
Para fazer valer a vontade da classe e
honrar a mobilização histórica de tantos colegas nos últimos anos.
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APMP e deputado Carlos Bezerra lutam
pela democratização do Ministério Público
Após reunião com dirigentes da entidade de classe, parlamentar incluiu tema na pauta da Alesp
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O

diálogo permanente da APMP
com os parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp) conquistou novo e
relevante resultado: dois dias após reunião com três dirigentes da entidade
de classe, o deputado estadual Carlos
Bezerra Júnior (PSDB) incluiu na pauta
do Legislativo três assuntos fundamentais para a democratização do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP). No dia 26/11, o Diário Oficial do
Estado (DOE) publicou três emendas de
autoria do parlamentar ao Projeto de
Lei Complementar (PLC) 62/2015, que
preveem: 1) a elegibilidade de promotores de Justiça ao cargo de procurador-geral de Justiça; 2) a elegibilidade
de promotores para o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP); 3) a
eleição por voto direto de toda a classe
dos 9 membros do referido Conselho.
O PLC 62/2015, de autoria do
procurador-geral de Justiça, Márcio
Fernando Elias Rosa, foi protocolado
na Alesp no dia 17/11 e dispõe sobre o
CSMP, colegiado do qual o PGJ é presidente e membro nato. Logo em seguida, no dia 24/11, o 2º vice-presidente,
Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, e a diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos,
Paula Castanheira Lamenza, reuniramse com o deputado Carlos Bezerra em
seu gabinete, na Assembleia para tratar sobre esse projeto e aprovação de
legislações para a democratização do
MPSP, bandeira histórica da entidade
de classe. O diálogo institucional resultou nas emendas apresentadas.
A diretoria da APMP está confiante com os desdobramentos, já que
a elegibilidade de promotor ao cargo
de PGJ e ao CSMP só pode ocorrer com
alteração da Lei Orgânica do Ministério
Público (Lomp), por meio de Lei Complementar aprovada na Alesp e, posteriormente, sancionada pelo governador
Geraldo Alckmin - que é do mesmo par-

Paulo Penteado Teixeira Júnior, Paula Castanheira Lamenza, deputado Carlos Bezerra Júnior e Gabriel Bittencourt Perez

tido (PSDB) do deputado Carlos Bezerra e do presidente do Legislativo estadual, o procurador de Justiça licenciado e deputado estadual Fernando Capez - para quem o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, encaminhou,
em 27/11, ofício solicitando apoio às
emendas ao PLC 62/2015.
Além disso, há um precedente: em 2004, no Ministério Público de
Santa Catarina, logo após consulta feita à classe (com resultado favorável,
como ocorre agora em São Paulo), o
então procurador-geral, Pedro Sérgio
Steil, encaminhou projeto diretamente à Assembleia Legislativa propondo
a elegibilidade de promotor ao cargo
de PGJ. A matéria foi aprovada e, em
2007, Gercino Gerson Gomes Neto venceu as eleições e foi empossado como
primeiro promotor a ocupar o cargo de
PGJ em Santa Catarina.

BANDEIRA HISTÓRICA - 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, e que teve como resultado 736
votos a favor (234 contrários) à elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ,
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 entrar na pauta de discussões.
Por isso, a APMP intensificou o diálogo
com o Poder Legislativo.
Aliás, a consulta apenas aconteceu por provocações constantes da
diretoria da entidade de classe, de outros colegas do MPSP e de membros do
CSMP e do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi), como detalhamos nas páginas 5 e 6.
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Democratização do MPSP é

A

À esquerda, Deborah Pierri, uma das diretoras do Departamento de Previdência da APMP, que defendeu o direito
posteriormente encaminhado ao Conselho Superior; à direita, o ex-presidente da entidade de classe, Washingt

Foto: Acervo/APMP

elegibilidade de promotor à PGJ é
uma bandeira histórica da classe e
da APMP, que, ainda em 2007, na
gestão do presidente Washington Epaminondas Medeiros Barra, em sintonia com
Carta assinada por colegas no Fórum da
Barra Funda, entrou com Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) contra o artigo 10 da Lei Complementar 734/93, que
estabelece regras para eleição do PGJ –
mas que, infelizmente, foi julgada improcedente. Mais tarde, no início de 2014, já
na atual gestão da APMP, uma das diretoras do Departamento de Previdência entidade de classe, Deborah Pierri, defendeu
o direito de promotor de Justiça se candidatar ao cargo de PGJ em trabalho de
sua autoria enviado ao Órgão Especial e
posteriormente encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).
No entanto, em votação preliminar em 19/03/2014, o colegiado decidiu
pelo “não conhecimento” do trabalho de
Deborah Pierri, com votos divergentes
dos conselheiros José Oswaldo Molineiro
(ex-1º vice-presidente da APMP na atual

Foto: Acervo/APMP

Elegibilidade de promotor à PGJ foi defendida por di

José Oswaldo Molineiro, um dos conselheiros do CSMP que apoiaram o trabalho da diretora da APMP
Deborah Pierri em março de 2014, junto com Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Pedro de Jesus Juliotti
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gestão), Paulo Sérgio de Oliveira e Costa
e Pedro de Jesus Juliotti. Em 22/10/2014,
Fernando Henrique de Moraes Araújo,
membro do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi), lembrou, em
mensagem enviada ao PGJ, Márcio Fernando Elias Rosa, ao secretário daquele
Conselho, Rafael Abujamra (membro da
diretoria da APMP), e aos demais integrantes daquele colegiado, a necessidade de análise do tema e o compromisso
de realização de plebiscito com a classe.
Tal compromisso, cobrado novamente em ocasiões posteriores pelo conselheiro Luciano Gomes de Queiroz Coutinho (também diretor da APMP), seria as-
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bandeira histórica da APMP

iretora da entidade e também no CSMP e no Conepi

sumido pelo procurador-geral de Justiça
em reunião do Conepi de 30/01/2015, e
que resultou na consulta feita à classe nos
meses de junho e julho deste ano – com
aprovação da elegibilidade de promotor
ao cargo de PGJ por ampla maioria dos
membros do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).
MOBILIZAÇÃO DA CLASSE – A possibilidade do promotor de Justiça se eleger
ao cargo de PGJ é um desejo antigo dos
membros do MPSP. Em agosto de 2005, o
III Congresso da instituição aprovou essa
tese e, dois anos depois, em outubro de
2007, cerca de 70 membros do MPSP reuniram-se no Fórum da Barra Funda e apro-
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o do promotor de Justiça se candidatar ao cargo de PGJ em trabalho de sua autoria enviado ao Órgão Especial e
ton Barra (ao lado do atual 1º vice-presidente, Marcio Christino), que em 2007 moveu Adin realtiva ao assunto

varam uma Carta na qual pediam que os
candidatos à eleição de PGJ que se realizaria em 2008 assumissem tal compromisso e encaminhassem, logo no início do
mandato, “independentemente de consulta ou encaminhamento ao Egrégio Órgão
Especial do Colégio de Procuradores”, um
Projeto de Lei à Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) para modificação da Lei
Orgânica do Ministério Público (Lomp).
Essa mobilização teria como desdobramento o envio de um anteprojeto
por Fernando Grella Vieira, que venceu a
eleição para PGJ, para análise do Órgão
Especial, em 2009. Porém, ele foi rejeitado pelo colegiado (leia nas páginas 6 e 7).
Vale ressaltar, no entanto, que a a elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ independe do resultado do parecer do Órgão
Especial. A iniciativa de lei constitucional é
do procurador-geral de Justiça. Em Santa
Catarina, por exemplo, logo após consulta feita à classe (com resultado favorável,
como ocorre agora em São Paulo), o PGJ
encaminhou projeto diretamente à Assembleia Legislativa e a Lei foi aprovada.

Na apuração da consulta feita à classe, diretores da APMP junto com Fernando Pastorelo Kfouri, assessor
da Chefia de Gabinete da PGJ,e Gianpaolo Poggio Smanio, subprocurador-geral de Justiça Institucional
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Órgão Especial rejeitou elegi

O

s membros do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP) já estiveram próximos
de ver concretizada a elegibilidade de
promotor ao cargo de procurador-geral de Justiça. Em 2009, um anteprojeto foi encaminhado pela ProcuradoriaGeral de Justiça ao Órgão Especial do
Colégio de Procurdores, mas acabou
sendo rejeitado. No entanto, o desfecho negativo, não cessou a mobilização
da classe pela democratização da Instituição, que ganhou ainda mais corpo
desde então, pautando campanhas de
candidatos ao cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ), ganhando defensores no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e no Conselho de
Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) e tornando-se bandeira na APMP.
A mobilização se encorpou há
dez anos. Depois da aprovação de uma
tese nesse sentido em agosto de 2005,
no III Congresso da instituição, houve
uma intensa mobilização da classe em
torno do assunto nos anos de 2007 e
2008. Esse movimento teve grande impulso e divulgação no Blog do Promotor, mantido pelo hoje procurador de
Justiça Saad Mazloum, ex-diretor do
Departamento de Prerrogativas da atual gestão da APMP (acesse o conteúdo
em: blogdopromotor.zip.net).
Em outubro de 2007, cerca de 70
membros do MPSP reuniram-se no Fórum da Barra Funda e aprovaram uma
Carta na qual pediam que os candidatos à eleição de PGJ que se realizaria
em 2008 assumissem tal compromisso e
encaminhassem, logo no início do mandato, “independentemente de consulta
ou encaminhamento ao Egrégio Órgão
Especial do Colégio de Procuradores”,
um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)
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Em 2009, PGJ Fernando Grella enviou anteprojeto ao c

À esquerda, o ex-PGJ Fernando Grella Vieira, que encaminhou anteprojeto ao Órgão Especial (onde foi rejeitado)
Márcio Fernando Elias Rosa; à direita, o procurador Saad Mazloum, que criou e mantém o Blog do Promotor (import

para modificação da Lei Orgânica do
Ministério Público (Lomp).
Tal documento foi publicado no
Blog do Promotor, que, na época, também fez uma enquete informal para saber a opinião da classe sobre a elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ, com
resultado favorável. Essa mobilização dos
promotores repercutiu no jornal O Estado
de S.Paulo, fazendo com que os três candidatos à PGJ daquela época, Fernando
Grella Vieira, José Oswaldo Molineiro e
Paulo Afonso Garrido de Paula, emitissem
cartas assumindo o compromisso, também publicadas pelo Blog do Promotor.
Para reforçar a iniciativa, no
início de novembro de 2007, a APMP,
amparada na representação de um as-

sociado e no ”anseio geral da classe”,
entrou com a Adin contra o artigo 10
da Lei 734/93, que, infelizmente, seria julgada improcedente.
CONSELHO SUPERIOR - Em reunião do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) de 26/02/20008, foi
julgado recurso interposto pelo promotor de Justiça Alberto Camiña Moreira contra o indeferimento de seu
requerimento de inscrição como candidato nas eleições para formação da
lista tríplice para escolha do PGJ que
seria realizada naquele ano. Na ocasião, pronunciou-se Tiago Cintra Zarif, conselheiro relator, com voto pelo
desprovimento do recurso. Seguiu-se a
votação, com o CSMP sob presidência
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ibilidade de promotor à PGJ

colegiado, em vez de encaminhar diretamente à Alesp

), em vez de encaminhá-lo diretamente à Alesp (conforme compromisso assumido em campanha), e seu sucessor,
tante na mobilização da classe pelo tema em 2007 e 2008), junto com o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti

do conselheiro Pedro Franco de Campos, substituto do PGJ Rodrigo César
Rebello Pinho, que, impedido, se ausentou. A decisão pelo desprovimento
do recurso foi confirmada, por 9 votos
a 1, com divergência somente do conselheiro João Francisco Moreira Viegas. Os votos contrários foram do corregedor-geral Antonio de Pádua Bertone Pereira e dos conselheiros Ana
Margarida Machado Junqueira Beneduce, Eloísa de Souza Arruda, Luís Daniel Pereira Cintra, Nelson Gonzaga de
Oliveira, Paulo do Amaral Souza, Paulo Mário Spina, Pedro Franco de Campos e Tiago Cintra Zarif.
ANTEPROJETO - Fernando Grella
Vieira venceu a eleição para PGJ e ela-
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borou Anteprojeto de Lei Complementar para permitir a elegibilidade dos
promotores no início de 2009, cerca de
um ano após sua nomeação e posse (e
não “nos primeiros dias de mandato”,
como o dizia o texto de sua carta emitida durante a campanha, assumindo o
compromisso). Outro detalhe: o documento foi enviado ao Órgão Especial,
e não diretamente “ao Poder Legislativo”, como prometido (acesse histórico sobre o assunto no portal Wikilegal, também criado e mantido pelo
procurador de Justiça Saad Mazloum:
http://wikilegal.wiki.br/index.php?titl
e=Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico).
Vale ressaltar que a elegibilidade de promotor ao cargo de PGJ inde-

pende do resultado do parecer do Órgão Especial. A iniciativa de lei constitucional é do PGJ.
Após o envio do anteprojeto do
PGJ Fernando Grella ao Órgão Epecial,
em março de 2009, vários colegas voltaram a se reunir no Fórum da Barra
Funda, em ato pela sua aprovação no
colegiado, que contou com participação de representantes da APMP e da
Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp). Porém,
em abril daquele ano, o anteprojeto
foi rejeitado pelo Órgão Especial, com
30 votos contrários e 7 a favor.
Votaram a favor da proposta,
naquela ocasião, o PGJ e autor do anteprojeto, Fernando Grella, o (então)
subprocurador-geral de Justiça de Relações Externas, Walter Paulo Sabella,
o (então) corregedor-geral do Ministério Público, Antonio de Pádua Bertone,
e os procuradores de Justiça Vânia Ruffini Penteado Balera, Mário Papaterra
Limongi, Daniel Fink e Rui Rebello Pinho. O anteprojeto teve parecer contrário da Comissão de Assuntos Institucionais, composta na ocasião pelos
procuradores de Justiça Regina Helena da Silva Simões (relatora), Parisina Lopes Zeigler, Eliana Montemagni,
Sérgio de Araújo Prado Junior e Osvaldo Luiz Palu. Parecer contrário que
foi ratificado pela Comissão de Regimentos e Normas, composta naquela época pelos procuradores José Ricardo Peirão Rodrigues (relator), Júlio
César de Toledo Piza e Maria Cristina
Barreira de Oliveira.
Diante do posicionamento contrário do Órgão Especial, o PGJ Fernando Grella Vieira afirmou que não mais
remeteria o anteprojeto para a Assembléia Legislativa - ao contrário do
compromisso assumido em campanha.
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Campanha vitoriosa à PGJ fo

A

democratização do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP), com medidas como
a aprovação da elegibilidade de promotor ao cargo de procurador-geral de
Justiça (PGJ), de ouvidor e às vagas do
Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP), bem como a eleição direta dos
9 membros do referido Conselho - como
reivindicam agora, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o
deputado Carlos Bezerra Júnior (PSDB) e
a Associação Paulista do Ministério Público (APMP) – já foi a bandeira de uma
campanha vitoriosa para PGJ, comprovando a força e a importância que esse
assunto tem entre os membros da Instituição. Tal fato ocorreu em 2012, quando Felipe Locke Cavalcanti, atual presidente da entidade de classe, venceu as
eleições para PGJ como candidato de
oposição (mas não seria, posteriormente, nomeado para o cargo).
Na época, seu material de campanha frisava: “A almejada possibilidade de acesso do promotor de Justiça ao
cargo de procurador-geral é por todos
admitida como meta, mas sempre obstada por uma ou outra escusa. Este é
um dos nossos diferenciais, a concretização verdadeira dos objetivos de modo
seguro e sereno, sem a partidarização
ideológica que é o grande mal de nossa Instituição”. Na sequência, Felipe Locke Cavalcanti, que conquistaria a aprovação da maioria nas urnas, firmava o
compromisso: “Propomos envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa, dispondo sobre a possibilidade de os membros da 1ª instância concorrerem aos
cargos de procurador-geral de Justiça
e ouvidor, bem como para a eleição direta dos nove conselheiros pela classe”.
DEFESA DO MAIS VOTADO - O
fato de Felipe Locke Cavalcanti ter recebido mais votos na eleição para PGJ mas
não ter sido nomeado para o cargo pelo
governador remete a outra das medidas
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Foto: Acervo/APMP

Tema foi um dos pontos principais da campanha de Felipe L

José Oswaldo Molineiro, Marcio Sérgio Christino, deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, Felipe Locke Cavalcanti e

defendidas historicamente pela APMP
para efetiva democratização do Ministério Público: o fim da lista tríplice de
candidatos e a nomeação do mais votado. Washington Epaminondas Medeiros Barra, ex-presidente da entidade de
classe (recém-falecido), defendeu essa

mudança por inúmeras vezes e, na última eleição para PGJ, em 2014, o atual
presidente da Associação, Felipe Locke
Cavalcanti, enviou ofício ao governador
Geraldo Alckmin (PSDB) defendendo a
nomeação do candidato mais votado.
Antes disso, em 2010, Marcio
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ocou democratização do MP

Locke Cavalcanti, em 2012 (e de Marcio Christino, em 2010)

e o promotor de Justiça Marcelo Luiz Barone: democratização efetiva do MPSP em pauta na Assembleia Legislativa

Sérgio Christino, atual 1º vice-presidente da APMP, já havia colocado a
democratização do Ministério Público
como ponto principal de sua campanha
na eleição para o cargo de PGJ. “Providência essencial e primeira é garantir ao promotor de Justiça os mesmos
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direitos assegurados aos procuradores
de Justiça. Esta será a última eleição
ao cargo de procurador-geral de Justiça sem a possibilidade de que promotores de Justiça a ele se candidatem”,
afirmava o candidato em seu material
de campanha. E complementava: “Ado-

tarei providências destinadas a permitir
que o promotor de Justiça possa integrar o Conselho Superior, eliminando as
insuportáveis deformações atuais. Você
concorda que três, dos noves conselheiros eleitos, sejam escolhidos apenas pelos 40 procuradores de Justiça que integram o Órgão Especial? Há legitimidade
nesse mandato?”.
CONEPI E ÓRGÃO ESPECIAL - Marcio Sérgio Christino voltaria ao tema na
edição nº 57 da APMP Revista, de abril
de 2014, com a publicação de um amplo
estudo de sua autoria intitulado “Quanto vale o seu voto? – Política de controle, Ministério Público e democracia”. Tal
questionamento teria eco no Conselho
de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) em julho de 2015, quando os conselheiros Fernando Henrique de Moraes
Araújo, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho Rafael Abujamra e Tomás Busnardo
Ramadan encaminharam ao PGJ Márcio
Fernando Elias Rosa um estudo propondo
um processo mais democrático na escolha dos membros do Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP) e pedindo
debate sobre isso naquele colegiado –
mas seus mandados terminaram antes
que isso ocorresse. Luciano Coutinho e
Rafael Abujamra são membros da diretoria da APMP.
Um mês antes, o mesmo assunto foi abordado no Órgão Especial pela
procuradora de Justiça Natália Fernandes
Aliende da Matta. Consta que um projeto
protocolado naquela colegiado, que requer a eleição dos 9 (nove) membros do
CSMP por toda a classe, tramita nas comissões internas. A vice-corregedora geral do MPSP, Tereza Cristina Maldonado
Katurchi Exner, observou que votou favoravelmente na Comissão de Assuntos
Institucionais e o procurador de Justiça
Antonio Carlos Fernandes Nery sugeriu
uma consulta à classe sobre o assunto.
O PGJ prometeu manifestar-se em breve sobre a questão.
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APMP mantém diálogo institu

D

À esquerda, ocasião em que a diretoria da APMP fez a entrega na Alesp de mais de 100 mil assinaturas contra a PEC 01

na reunião o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, o 1º tesoureiro,
Marcelo Rovere, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, a diretora de

Relações Públicas e de Eventos, Paula
Castanheira Lamenza, e um dos diretores do Departamento de Aposentados, Ulisses Butura Simões.

Fotos: Acervo/APMP

esde sua primeira gestão, em
2013, e dando prosseguimento agora, ao ser reeleita, a atual diretoria da APMP mantém diálogo
institucional permanente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) com parlamentares de todos
os partidos, que resulta em conquistas
efetivas. Em outubro deste ano, por
exemplo, a convite do procurador de
Justiça licenciado e deputado estadual
Fernando Capez (PSDB), que preside a
Assembleia, a APMP participou de reunião do Colégio de Líderes do Legislativo e solicitou Regime de Urgência
para os Projetos de Lei Complementar (PLCs) 52, 53 e 54 (todos de 2015),
de interesse do Ministério Público de
São Paulo (MPSP), que versam sobre
instituição do auxílio-saúde, regime
de estágio e licença compensatória
remunerada. No dia seguinte, os projetos ganharam a urgência.
Além do presidente Felipe Locke Cavalcanti, representaram a APMP

Foto: APMP

Entidade de classe conversa com parlamentares de todos

Deputado estadual Afonso Lobato (PV)

Deputado Aldo Demarchi, do DEM

Deputado Beto Trícoli (PV) na APMP

Deputado Carlos Giannazi, do PSol

Deputado Marcos Damásio, do PR

Deputada Maria Lúcia Amary (PSDB)

Deputado Orlando Bolçone, do PSB

Deputado Gilmaci Santos, do PRB
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ucional permanente na Alesp

s os partidos e conquista resultados positivos para o MPSP

1; à direita, reunião do Colégio de Líderes em que a entidade solicitou (e obteve) Regime de Urgência para PLCs do MP

A APMP esteve ao lado da Alesp,
também, em outros momentos decisivos para o MPSP. Em 2013, a entidade de classe entregou na Assembleia

Legislativa mais de 100 mil assinaturas que recolheu contra a Proposta de
Emenda à Constituição do Estado (PEC
01) que pretendia tirar dos promotores

de Justiça o poder de investigar deputados estaduais, prefeitos e secretários de Estado, conferindo tal atribuição exclusivamente ao procurador-geral de Justiça (PGJ). Naquela ocasião,
a diretoria da APMP foi recebida pelos deputados estaduais Samuel Moreira, que presidia a Alesp, Carlos Bezerra Júnior e Maria Lúcia Amary (todos do PSDB). Na época, o deputado
estadual Carlos Giannazi (PSol) se empenhou na campanha contra o projeto e realizou, junto com a APMP, uma
audiência pública sobre o assunto (a
matéria chegou a ser incluída na pauta, mas não foi votada nem retomada).
Da mesma forma, sempre que
algum tema de importância para a Instituição esteja em trâmite na Alesp, a
diretoria da APMP visita os deputados
estaduais, de todos os partidos. Diálogo institucional que resultou, agora,
na inclusão de medidas para a democratização do MPSP na pauta da Assembleia Legislativa.

Deputado Orlando Morando (PSDB)

Deputada Leci Brandão, do PC do B

Deputado estadual Marco Aurélio (PT)

Deputado Luiz Carlos Gondim, do SD

Deputado Roberto Morais, do PPS

Deputado Rodrigo Moraes, do PSC

Deputado Antônio Salim Curiati (PP)

Deputado Estevam Galvão, do DEM
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Publicação das emendas do deputado
Carlos Bezerra Júnior no Diário Oficial:
14 – São Paulo, 125 (216)
Como exemplo de esposa, mãe, sogra e avó de dedicação
EMENDAS
extrema, Vera Lucia Frati deixou uma enorme lacuna no coração
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a seguinte
redação:
aperfeiçoamento
nas áreas
de atuação dos jornalisArtigo
27
A
eleição
dos
membros
do
tas e radialistas de conformidade com a legislação profissional
Conselho Superior do Ministério Público
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tivos
da ASCA.
nº 734,
de 26 de novembro de 1993, passa
Por semelhantes
motivos, sentimo-nos
a vigorar
com a seguinte
redação: gratificada de
desencadear
o presente
processo legislativo,
que ora
Artigo
28 - Poderão
concorrer
ao instruímos
Concom
todos
os
documentos
exigidos
pela
legislaçãoos
pertinente.
selho Superior do Ministério
Público
mem- O
presente
projeto
merece o apoio
nossos
digníssimos
Pares.
bros da
instituição
comdeao
menos
trinta
e
Sala das Sessões, em 25/11/2015.
cinco
anos de idade e dez anos de carreira.
a) Maria Lúcia Amary - PSDB
VI - O Artigo 29 da Lei Complementar
nº 734, de 26 de novembro
de 1993, passa a
REQUERIMENTOS
DE INFORMAÇÃO
vigorar com a seguinte redação:
Artigo 29 - Somente poderão concorrer à
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
eleição para o Conselho Superior do Ministério
Nº 321,
DE 2015 da carreira em exercício
Público
os integrantes
termos do artigocomo
20, inciso
XVI da Constituição
queNos
se inscreverem
candidatos
ao cargo, do
Estado
de São
Paulo, combinado
com ao
o artigo
166 da XIV
mediante
requerimento
dirigido
ProcuradorConsolidação
do Regimento
Interno,
requeiroquinzena
seja oficiado
Geral de Justiça,
durante
a segunda
ao Diretor Geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos
do mês de outubro do ano da eleição.
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, Sr.
VII - O Artigo 30 da Lei Complementar
Giovanni Pengue Filho, para que preste as seguintes informanº 734, de 26 de novembro de 1993 passa a
ções, juntando documentos:
vigorar
seguinte
1. Aoscom
17 deanovembro
de redação:
2015, perante a Comissão de
Transportes e Comunicações, cujo comparecimento ocorreu em
atenção aos termos do art. 52, §1º, da Constituição do Estado
de São Paulo, Vossa Senhoria informou que a Concessionária
SPMar, responsável pela obra do trecho Leste do Rodoanel
Mário Covas, já foi multada em R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais) em decorrência de descumprimentos contratuais,
estando a principal infração, consistente no atraso da entrega
da obra, em fase de análise de alegações finais apresentadas
pela Concessionária.
2. Desta forma, juntar o contrato de concessão celebrado
com a Concessionária SPMar para a obra do trecho Leste do
Rodoanel Mário Covas, e termos Aditivos subsequentes, se
houver.
3. Juntar, ainda, todos os processos administrativos que
culminaram na condenação da Concessionária SPMar ao pagamento de multa.
4. Juntar cópia do processo administrativo ainda em trâmite perante a ARTESP que apura infração contratual consistente
no atraso da entrega da obra, a que se refere o item 1.
JUSTIFICATIVA
Consoante o quanto dispõe o art. 20, inciso X, da Constituição do Estado de São Paulo, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar
e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada, assim contribuindo para a transparência
e lisura do Poder Público.
Sala das Sessões, em 24/11/2015.
a) Luiz Fernando

Diário Oficial Poder Legislativo
JUSTIFICATIVA
Artigo 30 - Os membros do Ministério
A relevância da matéria justifica que se dê em regime de
Público,
que se seguirem aos eleitos, serão
urgência a respectiva tramitação. Cuida-se de caso que corresconsiderados seus suplentes.
ponde, inteiramente, à hipótese prevista no artigo 141, inciso VI,
VIII - O Artigo 31 da Lei Complementar
alínea “d”, do Regimento Interno, impondo-se que o Plenário o
nº 734, de 26 de novembro de 1993, passa
reconheça como tal.
a vigorar com a seguinte redação:
Sala das Sessões, em 25/11/2015.
Artigo 31 - Em caso de empate, será
a) Carlos Bezerra Jr. a) Milton Vieira a) João Paulo Rillo
considerado eleito o mais antigo na lista gea) Enio Tatto a) Carlão Pignatari a) Chico Sardelli a) Gileno
ral de antiguidade.
Gomes a) Jorge Wilson Xerife do Consumidor a) Carlos Cezar a)
IX – O artigo 34, incisos I e II, da Lei
Gilmaci Santos a) Célia Leão a) Jorge Caruso a) Luiz Fernando
Complementar nº 734, de 26 de novembro
Machado a) Alexandre Pereira a) Davi Zaia a) Welson Gasparini
de 1993, passam a vigorar com a seguinte
a) Coronel Camilo a) Edmir Chedid a) Raul Marcelo a) Antonio
redação:
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EMENDAS
eleitos pela classe (seis membros) e parte
pelo Órgão Especial do Colégio de ProcuEMENDA
1, AO(três
PROJETO
DE LEI
radores
de Nº
Justiça
membros).
Não se justifica,
Emenda ConsCOMPLEMENTAR
Nº após
62, DEa 2015
titucional
que
Acresce o45,
artigo
3º permitiu
ao Projeto aos
de leiPromotores
Complementar eem
Promotoras
de
Justiça
integrarem
Conseepígrafe, para revogar o artigo 22, inciso V, eos
para
dar nova
lhos Nacionais
do§ Ministério
redação
aos artigos 9º,
2º, 2, 26, 27, Público
28, 29, 30,(artigo
31 e 34,
130-A,
da CF/1988)
e de Justiça
incisos
I e III
II, todos
da Lei Complementar
nº 734, (artigo
de 26 de
103-B,
XI
da
CF/1988)
podendo
rever
os
novembro de 1993.
atos
da3º.administração
local,
portanto,
agindo
“Art.
- Revoga e dá nova
redação
aos artigos
que
como órgãos
integrantesnºde734,
colegiados
reviespecifica,
da Lei Complementar
de 26 de novembro
sores
do
próprio
Procurador-Geral
de
Justiça,
de 1993:
inclusive
em9º,caráter
fracionário
(artigonº43,
I - O artigo
§ 2º, 2, da
Lei Complementar
734,incide 26
sos
VIII e de
IX,1993,
do Regimento
do Consede
novembro
passa a vigorarInterno
com a seguinte
redação:
lhoArtigo
Nacional
do
Ministério
Público,
aprovado
9º...
pela
92/13-CNMP), detendo, ade§ 2ºResolução
...
mais,
monocrático
poder requisitório
2 - nos
casos de impedimentos,
vacância ou oponível
afastamento
ao
Conselho
Superior
dodias,
Ministério
Público
por período superior a 15 (quinze)
pelo membro
do Con(artigo
43, doincisos
I, Público
V e XII,
Regimento
selho
Superior
Ministério
mais do
antigo
na lista geral
Interno
do Conselho Nacional do Ministério
de
antiguidade.
Público)
– que
não
os membros
dede
II - Revoga
o artigo
22, possam
V, da Lei Complementar
nº 734,
primeiro
grau
o Conselho local.
26
de novembro
de compor
1993.
III - Para
O Artigo
26 da cuida
Lei Complementar
nº 734,
de 26 de
tanto,
a presente
emenda
novembro
de 1993,
passa a mínimos
vigorar com para
a seguinte
redação:
de trazer
requisitos
o exercício
26 - aliando
O Conselhoa Superior
do Ministério
Público,
daArtigo
função,
temperança
da idade
Órgão
Administração
e de profissional.
Execução do Ministério
com da
o elastério
doSuperior
exercício
Público,De
é integrado
pelo Procurador-Geral
devisa
Justiça,
seu
se observar,
outrossim, que
esta
Presidente,
Corregedor-Geral
ambos
emendapelo
a adequação
da do
lei Ministério
local aoPúblico,
comando
membros
natos, e por
(nove) membrosaguardardo Ministério
constitucional,
aomais
que9 despiciendo
Público
eleitos, por
obrigatório,para
secreto
e plurinominal
se alteração
davoto
lei nacional
esse
mister.
por
todos ospalavras,
integranteso da
carreira, geral
vedadade
a recondução
Noutras
princípio
que os
consecutiva.
membros de primeiro grau podem integrar o
IV - O Artigo
27 da Lei Complementar
nº 734,
de 26 de
Conselho
do Ministério
Público está
definitivanovembro
de 1993, passana
a vigorar
comconstitucional
a seguinte redação:vimente insculpido
norma
Artigo
A eleição
dos membros
Conselho
Superior
gente
(o27
já -citado
artigo
130-A, do
III da
CF/1988)
do
será realizada na
no primeiro
do mês
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de dezembro dos anos ímpares.
V - O Artigo 28 da Lei Complementar nº 734, de 26 de
novembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 28 - Poderão concorrer ao Conselho Superior do
Ministério Público os membros da instituição com ao menos
trinta e cinco anos de idade e dez anos de carreira.
VI - O Artigo 29 da Lei Complementar nº 734, de 26 de
novembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 29 - Somente poderão concorrer à eleição para
o Conselho Superior do Ministério Público os integrantes da
carreira em exercício que se inscreverem como candidatos ao
cargo, mediante requerimento dirigido ao Procurador-Geral de
Justiça, durante a segunda quinzena do mês de outubro do ano
da eleição.
VII - O Artigo 30 da Lei Complementar nº 734, de 26 de
novembro de 1993 passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 30 - Os membros do Ministério Público, que se
seguirem aos eleitos, serão considerados seus suplentes.
VIII - O Artigo 31 da Lei Complementar nº 734, de 26 de
novembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 31 - Em caso de empate, será considerado eleito o
mais antigo na lista geral de antiguidade.
IX –O artigo 34, incisos I e II, da Lei Complementar nº 734,
de 26 de novembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:
Artigo 34...
I - para o período subsequente, o membro do Ministério
Público que o integrou como membro nato e em caráter efetivo;
II - os membros do Ministério Público que estiverem afastados da carreira até 60 (sessenta) dias antes da data da eleição.
JUSTIFICATIVA
O que se objetiva com a apresentação da presente emenda
é a democratização do Ministério Público de São Paulo, permitindo aos membros de primeira instância concorreram na eleição para a formação de todo Conselho Superior da Instituição,
extirpando-se a hoje híbrida formação do Sodalício, com parte
de seus integrantes eleitos pela classe (seis membros) e parte
pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (três
membros).
Não se justifica, após a Emenda Constitucional 45, que
permitiu aos Promotores e Promotoras de Justiça integrarem os
Conselhos Nacionais do Ministério Público (artigo 130-A, III da

quinta-feira, 26 de novembro de 2015
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1º da CF), máxime ainda após a Emenda Constitucional 45, que
permitiu aos Promotores e Promotoras de Justiça integrarem
os Conselhos Nacionais do Ministério Público (artigo 130-A,
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De se observar que o ProcuradorPARECER Nº 1608, DE 2015
Geral de Justiça integra e preside o ConDA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
selho Superior do Ministério Público, como
E REDAÇÃO,
A MOÇÃO
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(art. 19,
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nobre
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Ricardo
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que versa
sobre
aquele
simo Senhor Governador a fim de que analise a viabilidade de
Sala das Sessões, em 25/11/2015.
estudos aprofundados sobre o tema, e a interrupção das obras
a) Carlos Bezerra Jr.
de instalação das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) ao
longo do Rio Pardo, impedindo o desmatamento de grandes
áreas de mata nativa, e a desapropriação de terras de pelo
EMENDA Nº 3, AO PROJETO DE LEI
menos 33 produtores rurais, evitando prejuízos irreversíveis ao
COMPLEMENTAR Nº 62, DE 2015
meio ambiente.
Renumera o artigo 2º do Projeto de lei
Aprovado o substitutivo de fls. 8, a proposição deve ter a
Complementar
seguinte redação final: em epígrafe, para artigo 4º.
Art. 4º –LEGISLATIVA
Esta lei DO
complementar
“A ASSEMBLEIA
ESTADO DE SÃO entra
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emaovigor
na dataSenhor
de sua
publicação.
apela
Excelentíssimo
Governador
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JUSTIFICATIVA
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estudos aprofundados
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original
daquele artigo.
Portanto, propomos a redação final supra à moção n.º 46,
de 2015. Sala das Sessões, em 25/11/2015.
a)
Bezerra
Jr.
a) AntonioCarlos
Salim Curiati
– Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, propondo redação final.
Sala das Comissões, em 25/11/2015.
a) Célia Leão – Presidente
Antonio Salim Curiati – Célia Leão – Carlos Cezar – Professor Auriel – Marcos Zerbini – Afonso Lobato – Gilmaci Santos
– Caio França

A articulação da APMP
com o deputado C arlos
Bezerra Júnior (PSDB), que
resultou na inclusão de medidas para a democratização do Ministério Público de
São Paulo (MPS) na pauta da
Assembleia Legislativa foi
repercutida pela Associação
Nacional dos Membros do
REQUERIMENTOS
Ministério Público (Conamp) em
CAIO FRANÇA
seu2164/2015
site (à direita) no dia 27/11,
Propõe voto de congratulações aos Conselheiros Tutelar,
pela
celebração
do seu Dia, comemorado
18 de novembro.
com divulgação
parano dia
todas
as
ROBERTO ENGLER
2165/2015associações estaduais.
outras
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do município de FRANCA.
2166/2015
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do município de GUARACI.
ROGÉRIO NOGUEIRA
2163/2015
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-
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EMENDA Nº 3, AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 62, DE 2015
Renumera o artigo 2º do Projeto de lei Complementar em
epígrafe, para artigo 4º.
Art. 4º – Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Apresentadas que foram emendas por este Parlamentar
ao Projeto de lei Complementar referido, alterando o disposto
em seu artigo 2º, e acrescendo o artigo 3º, necessária se faz a
renumeração do inicial artigo 2º para artigo 4º, mantendo-se a
redação original daquele artigo.
Sala das Sessões, em 25/11/2015.
a) Carlos Bezerra Jr.

PARECERES
PARECER Nº 1606, DE 2015
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 123, DE 2014

PARECER Nº 1609, DE 2015
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE A MOÇÃO
Nº 59, DE 2015
O nobre Deputado Campos Machado propõe, por meio da
Moção em epígrafe, que esta Assembleia manifeste repúdio
pela convocação da advogada criminalista, Dra. Beatriz Catta
Preta, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional, que investiga atos de corrupção na Petrobrás,
dando-se ciência dessa manifestação aos Presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal, bem como ao Presidente e
Relator da referida CPI, e às entidades de classe dos Advogados,
em âmbito nacional e estadual.
Aprovado o substitutivo de fls. 6/7, a proposição deve ter a
seguinte redação final:
“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protesta contra a convocação da advogada criminalista Dra.
Beatriz Catta Preta, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados que investiga atos de corrupção
da Petrobrás, dando-se ciência desta manifestação ao Presidente da Câmara dos Deputados, bem como ao Presidente e
Relator da referida CPI e à Ordem dos Advogados do Brasil.”
Portanto, propomos a redação final supra à moção n.º 59,
de 2015.
a) Antonio Salim Curiati – Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, propondo redação final.
Sala das Comissões, em 25/11/2015.
a) Célia Leão – Presidente
Antonio Salim Curiati – Célia Leão – Carlos Cezar – Professor Auriel – Marcos Zerbini – Afonso Lobato – Gilmaci Santos
– Caio França
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