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José Oswaldo Molineiro,
recém-eleito presidente da
APMP para o biênio 20172018, discursa para 200
mil pessoas na Avenida
Paulista: ‘O Ministério
Público é do povo e com
o povo permanecerá!’

APMP DEFENDE O MINISTÉRIO
PÚBLICO: ‘NÃO VÃO NOS CALAR!’
Projeto que tramita no Senado favorece a corrupção e a impunidade no país

A

tos públicos, carta aberta à população, campanha nas redes sociais,
repercussão na grande imprensa,
mobilização institucional no Congresso
Nacional. Desde que os deputados federais aprovaram o projeto sobre 10 Medidas
Contra a Corrupção completamente desfigurado, no dia 30/11, comprometendo a
atuação, a independência e a legitimidade

do Ministério Público e da Magistratura, a
APMP, maior entidade estadual de representação da classe, com mais de 3 mil promotores e procuradores de Justiça associados, da ativa e aposentados, do Estado de
São Paulo, tem movido ações em diversas
frentes e mobilizado a sociedade brasileira
contra a corrupção e a impunidade. A diretoria da entidade de classe paulista tem

atuado em diversas frentes para impedir
que o povo brasileiro sofra este ataque em
Brasília. Mais uma vez, a APMP assume papel protagonista na luta contra a corrupção e a impunidade no país, em defesa da
sociedade, dos promotores e procuradores de Justiça, do Ministério Público e da
Magistratura. Confira, neste Boletim Especial, um resumo desta grande mobilização.
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EDITORIAL

A TRÁGICA REALIDADE

O

Brasil acordou com profundo
sentimento de pesar no dia 29
de novembro de 2016, perplexo diante de uma tragédia que ceifou os
sonhos de jovens profissionais – jogadores, comissão técnica e imprensa esportiva – que representavam muito mais
do que um time de futebol e se traduziam na esperança de que é possível vencer, mesmo enfrentando adversários extremamente poderosos, como os principais times de futebol da América do Sul.
Nem ao menos foi dado o direito do
luto, apenas encenado por alguns atores da
vida política nacional, e logo foi desferido
um golpe que pode ceifar os sonhos de todo
o povo brasileiro que acredita na Justiça
como instrumento de coibir a impunidade.
Parcela importante dos representantes do povo certamente se esqueceu de
sua importante missão de legislar em nome
do povo e em seu interesse, e se apressaram a instituir instrumentos para ceifar a
atividade jurisdicional, ferindo profundamente os poderes instituídos pela Constituição Federal aos membros do Judiciário, do Ministério Público e das polícias.
Durante a comoção social vivenciada pela tragédia acima referida, o Brasil
mal se apercebeu da tática que criou mais
um inexplicável obstáculo para a realização da Justiça. Sob o manto, quase irônico agora, de combate à corrupção, parcela majoritária dos parlamentares feriram
gravemente a independência do Judiciário e do Ministério Público, a pretexto de
coibir eventuais abusos de autoridade.
Deliberadamente estes parlamentares padeceram de amnésia seletiva, esquecendo-se de todos os instrumentos a
que os membros do Ministério Público e
do Judiciário estão submetidos quando os
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alegados abusos ocorrem, como as Corregedorias e os Conselhos Nacionais - estes últimos, órgãos de fiscalização externa, em cuja composição prevalece maioria oriunda de fora das referidas carreiras.
Fica absolutamente assente o que
foi votado: uma forma de tentar selecionar quais as pessoas que podem ser punidas ou não. Cuidaram os parlamentares de
tentar criar salvaguardas para intimidar juízes, promotores e policiais, deixando claro
que políticos e poderosos serão dotados de
instrumentos para punir os agentes do Estado que ousarem desafiá-los. Sairam das

“Fica
absolutamente
assente o que foi
votado na Câmara dos
Deputados: uma forma
de tentar selecionar quais
as pessoas que podem
ser punidas ou não.”
cordas para tentar emparedar os agentes
que promovem a Justiça, o que é inadmissível em um Estado Democrático de Direito.
Esse movimento se iniciou antes,
com a reprovável campanha de tentar
associar à imagem de juízes e promotores salários astronômicos, ainda que
para isso criassem uma equação absolutamente artificial. Parte da imprensa
não se apercebeu disso e, manipulada
pelos que buscam reduzir a efetividade da Justiça, propalou as inverdades.
A liberdade no exercício da missão constitucional da promoção e disReportagens e textos: Dora Estevam, Marcos Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática
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tribuição da Justiça é tão relevante
quanto a liberdade de imprensa. Permaneceremos calados? Não, a sociedade brasileira não merece uma
meia liberdade ou uma meia Justiça!
É triste constatar que os ataques
apenas cessariam caso o Judiciário, o
MP e as polícias se vergassem a interesses muito diferentes dos republicanos, o que obviamente não esteve, não
está e nunca estará em pauta pelos juízes e promotores paulistas e brasileiros.
Ainda que a tragédia e o sentimento de perda tenha nos abatido, por mais
de uma vez esses dias, há a certeza de
que as pessoas que um dia sonharam juntas no passado assim o farão novamente
e se reerguerão à estatura que fazem jus.
Assim também será no Brasil. É
preciso que todas as pessoas honestas
e probas do país se unam e retomem o
curso da História, reescrevendo os paradigmas da Justiça uma vez mais e relegando à infâmia aqueles que travestidos
de representantes do povo se tornaram
tiranos de interesses pessoais e escusos.
Chegou a hora de vencer a dor das
tragédias que se abateram sobre o país e
virar a página da impunidade que alguns
tentam perpetuar em benefício próprio.
Nunca antes em nosso Brasil o
povo precisou tanto de Justiça. E, mais do
que sempre, a Justiça precisou do povo.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público
Jayme Martins de Oliveira Neto
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de Magistrados
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Imagem que ilustra página da Associação em uma rede social: em defesa da sociedade contra projeto que tramita no Senado e que atinge o MP e a Magistratura

APMP: protagonismo na luta contra a
corrupção e a impunidade no Brasil
Maior entidade de classe estadual do Ministério Público mobiliza sociedade em defesa da Instituição

D

esde que os deputados federais
aprovaram o projeto sobre 10
Medidas Contra a Corrupção completamente desfigurado, no dia 30/11,
comprometendo a atuação, a independência e a legitimidade do Ministério Público e da Magistratura, a APMP, maior
entidade estadual de representação da
classe, com mais de 3 mil promotores e
procuradores de Justiça associados, da
ativa e aposentados, do Estado de São
Paulo, tem movido ações em diversas
frentes e mobilizado a sociedade brasileira contra a corrupção e a impunidade. A
Associação conclamou atos públicos em
todos os Fóruns paulistas, realizados na

Capital e no Interior no dia 1º/12 e, na
mesma data, participou de manifestação
nacional em frente ao Supremo Tribunal
Federal (STF), em Brasília (veja nas páginas 8 a 11 desta edição). Depois, participou de ato com mais de 200 mil pessoas na Avenida Paulista, no dia 04/12
(leia nas páginas 4 e 5).
Todas estas manifestações tiveram ampla repercussão na grande imprensa, ampliando o alcance das campanhas que a APMP, a Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (Conamp), a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) e as outras associações estaduais dispararam em seus sites

Peça da campanha da APMP que, desde o dia 30/11, conclama o Ministério Público e a sociedade a resistir
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e nas redes sociais. As entidades, aliás, divulgaram cartas e notas sobre o assunto
(leia nas páginas 2, 6 e 7) e marcam presença no Congresso Nacional para sensibilizar parlamentares sobre a necessidade de rejeição do projeto. A mobilização institucional, aliás, já deu resultado:
em 30/11, os senadores rejeitaram o pedido de Regime de Urgência que o presidente daquela Casa Legislativa, Renan
Calheiros (PMDB/AL), queria para votação imediata do projeto. A diretoria da
APMP estava lá e conversou com diversos dos senadores que votaram contra o
pedido (leia notícia nas páginas 14 e 15).
A entidade de classe paulista, aliás, foi uma das sete que subscreveram
apelo à Procuradoria-Geral da República
(PGR) de afastamento do presidente do
Senado de sua função (leia notícia na página 16). E a APMP também integra o grupo de entidades ligadas à justiça e à sociedade civil que divulgaram em São Paulo, no dia 21/11, manifesto contra Projetos de Lei apresentados por parlamentares no Congresso Nacional que buscam a
anistia da prática de Caixa 2, corrupção
e lavagem de dinheiro (leia nas páginas
12 e 13). Esta é a APMP: protagonista na
luta contra a corrupção e a impunidade
no Brasil, em defesa da sociedade, dos
promotores e procuradores de Justiça,
do Ministério Público e da Magistratura.
O presente boletim registra um resumo
desta mobilização histórica.
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APMP defende Ministério Público fre

Manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, marca a reação d

E

“

stão querendo roubar o Ministério Público do povo”.
Assim resumiu José Oswaldo Molineiro, um dos assessores especiais da Presidência e presidente recém-eleito da APMP para o biênio 2017-2018, em discurso para um
público estimado em mais de 200 mil pessoas que protestaram na Avenida Paulista, em frente ao vão do Masp, em
São Paulo, contra a corrupção e a impunidade. A diretoria
da entidade de classe também foi representada, na ocasião,
pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, membro
do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), pelo 1º
secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, pelo 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, pela diretora do Departamento de Relações Públicas e Eventos, Paula Castanheira Lamenza, e pela
conselheira fiscal Valéria Maiolini.
“O Ministério Público é do povo e com o povo permanecerá”, ressaltou José Oswaldo Molineiro. E acrescentou, sendo muito aplaudido: “Como o próprio nome diz, é o
Ministro do Povo. E assim deve se comportar”. O presidente recém-eleito da APMP ainda ressaltou que o Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP) de São Paulo apoia
irrestritamente a Operação Lava Jato e a luta contra a impunidade no país. “Nós, paulistas, estamos com o Ministério Público Federal. Viva o Brasil novo! Viva a Lava Jato!”.
A reação da APMP, dos promotores e procuradores de
Justiça e de toda a sociedade foi provocada pela aprovação,
na Câmara Federal, em 30/11, de um projeto completamente
desfigurado sobre 10 Medidas Contra a Corrupção. Agora, o
projeto tramita no Senado, com as medidas que favorecem
a corrupção e a impunidade no país, entre elas, uma que
prevê casos de responsabilização de juízes e de membros
do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade.
No próprio dia 30/11, o presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB/AL), tentou aprovar Regime de Urgência
para o projeto, mas não conseguiu (leia notícia nas páginas
14 e 15). A diretoria da APMP estava presente no Congresso
Nacional naquela ocasião e conversou com diversos sena-

População protestando em defesa do Ministério Público, da Magistratura e da Operação L

José Oswaldo Molineiro, presidente recém-leito da APMP para o biênio 20172018, discursando na manifestação que ocorreu em frente ao vão do Masp

Dirigentes da APMP: Marcio Christino, Paulo Penteado, Paula Castanheira Lamenza e Luiz Roberto Faggioni (na foto aparece também Alexandre Mendes)
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ente a 200 mil pessoas em São Paulo

da sociedade contra o projeto desfigurado que tramita no Senado

Faixa presente na manifestação feita na Avenida Paulista resume a insatisfação dos brasileiros: ‘Criminalizar a jurisdição é fulminar a democracia’

Na Avenida Paulista, o 1º vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio Christino,
concede entrevista ao repórter Ricardo Galhardo, do jornal O Estado de S.Paulo

Fotos: Lucas Amaral e Shaydy Rodrigues/APMP

Lava Jato: deputados federais aprovaram emendas que provocaram reação em todo o país

dores para conscientizá-los sobre a necessidade de rejeitar
o projeto. Entre os parlamentares abordados pela diretoria da
APMP estavam Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), Ana Amélia
(PP/RS), Eduardo Amorim (PSC/SE), Eduardo Braga (PMDB/AM),
Marta Suplicy (PMDB/SP) e Randolfe Rodrigues (Rede/AP). Todos os seis figuraram no grupo dos 44 que votaram contra o
requerimento de urgência pedido pelo presidente do Senado,
Renan Calheiros. Com a rejeição do requerimento, o projeto
anticorrupção foi encaminhado para análise da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde deverá ser debatido antes de ser votado pelo plenário.
“Querem nos calar e quem sairá perdendo é a sociedade”, afirmou o 1º vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio
Christino, que, assim como José Oswaldo Molineiro, concedeu diversas entrevistas para veículos da grande imprensa na Avenida Paulista, divulgando a luta pela legitimidade e independência do Ministério Público e da Magistratura. Entre eles, para a revista e portal Época, jornal e site de
O Estado de S.Paulo, Rede Globo (programas “Fantástico”
e “Bom Dia São Paulo”), revista Isto É, portal UOL, Agência
Brasil (EBC), portal Poder Jurídico, portal Notícias de Última
Hora e portal Jusbrasil.
Para Marcio Christino, tais medidas tomadas pelos
parlamentares são evidente retaliação aos feitos dos promotores e procuradores de Justiça, e, principalmente, à Operação Lava Jato. “O Brasil precisado do Ministério Público e o
Ministério Público precisa do Brasil”, reforçou o 1º vice-presidente da APMP. O ato na Avenida Paulista, replicado pelo
Brasil inteiro, foi organizado e convocado pelas redes sociais.
Três dias antes, em ato nacional realizado em frente
ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, afirmou: “Parlamentares inescrupulosos aprovaram Projeto de Lei para tirar os instrumentos de combate à corrupção. Nós vamos lutar contra isso
em todas as frentes, seja no Parlamento, no Supremo [Tribunal Federal], nas ruas” (leia notícia nas páginas 8 e 9).
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PGR divulga nota denunciando ‘marcha a
ré’ no combate à corrupção no Brasil
Rodrigo Janot aponta ainda uma ‘rejeição violenta e irracional ao Ministério Público e ao Judiciário’

E

“Foram mais de dois milhões de
assinaturas. Um apoio maciço da sociedade brasileira, que também por
outros meios se manifestou. Houve o
apoio de organismos internacionais.
Foram centenas de horas de discussão, de esclarecimento e de um debate sadio em prol da democracia brasileira. Foram apresentadas propostas
visando a um Brasil melhor para as futuras gerações.
No entanto, isso não foi o suficiente para que os deputados se sensibilizassem da importância das 10 Medidas de Combate à Corrupção. O resultado da votação do PL 4850/2016,
ontem, colocou o país em marcha a
ré no combate à corrupção. O Plenário da Câmara dos Deputados desperdiçou uma chance histórica de promover um salto qualitativo no processo
civilizatório da sociedade brasileira.
A Casa optou por excluir diversos pontos chancelados pela Comissão
Especial que analisou as propostas com
afinco. Além de retirar a possibilidade de aprimorar o combate à corrupção – como a tipificação do crime de
enriquecimento ilícito, mudanças na
prescrição de crimes e facilitação do
confisco de bens oriundos de corrupção –, houve a inclusão de proposta
que coloca em risco o funcionamento
do Ministério Público e do Poder Judi-
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Foto: APMP

m 30/11, dia da aprovação do
Projeto de Lei (PL) 4850/16 na
Câmara Federal, contendo desfigurações à proposta inicial das 10
Medidas contra a Corrução, o procurador-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Rodrigo Janot, enviou sua manifestação da província de
Hainan, na China, onde participava
de reunião com procuradores-gerais
dos BRICs, grupo político de cooperação formado pelo Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul. Diz a íntegra do
pronunciamento do PGR:

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, jjunto com o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti

ciário, a saber, a emenda que sujeita
promotores e juízes à punição por crime
de responsabilidade.
Ministério Público e Judiciário nem
de longe podem ser responsabilizados pela
grave crise ética por que passa o país. Encareço aos membros do Ministério Público
Brasileiro que se mantenham concentrados no trabalho de combate à corrupção
e ao crime. Que isso não nos desanime;
antes, que nos sirva de incentivo ao trabalho correto, profissional e desprovido
de ideologias, como tem sido feito desde a Constituição de 1988. Esse ponto de
inflexão e tensão institucional será ultrapassado pelo esforço de todos e pelo reconhecimento da sociedade em relação
aos resultados alcançados.
Um sumário honesto da votação
das 10 Medidas, na Câmara dos Deputados, deverá registrar que o que havia de
melhor no projeto foi excluído e medidas
claramente retaliatórias foram incluídas.
Cabe esclarecer que a emenda aprovada, na verdade, objetiva intimidar e enfraquecer Ministério Público e Judiciário.
As 10 Medidas contra a Corrupção
não existem mais. O Ministério Público

Brasileiro não apoia o texto que restou,
uma pálida sombra das propostas que nos
aproximariam de boas práticas mundiais.
O Ministério Público seguirá sua trajetória de serviço ao povo brasileiro, na perspectiva de luta contra o desvio de dinheiro público e o roubo das esperanças de
um país melhor para todos nós.
Nesse debate, longe de qualquer
compromisso de luta contra a corrupção,
vimos uma rejeição violenta e irracional ao
Ministério Público e ao Judiciário. A proposta aprovada na Câmara ainda vai para
o Senado. A sociedade deve ficar atenta
para que o retrocesso não seja concretizado; para que a marcha seja invertida
novamente e possamos andar pra frente.
O conforto está na Constituição,
que ainda nos guia e nos aponta o lugar
do Brasil. Que seja melhor do que o que
vimos hoje.”

Rodrigo Janot
Procurador-Geral da República
Presidente do Conselho Nacional do
Ministério Público
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Contra a impunidade e a corrupção, APMP
divulga Carta Aberta aos Paulistas
Entidade de classe conclama: ‘Diga não a quem quer calar a Magistratura e o Ministério Público!’
Fotos: Lucas Amaral e Shaydy Rodrigues/APMP

E

ntre as diversas iniciativas que
tomou de imediato, assim que a
Câmara Federal aprovou o Projeto de Lei (PL) 4850 com emendas
que desfiguram as 10 Medidas contra a Corrupção e que colocam o Ministério Público, a Magistratura e o
combate à corrupção e à impunidade
em risco, a diretoria da APMP divulgou uma Carta Aberta aos Paulistas.
Confira a íntegra:
“A Associação Paulista do Ministério Público (APMP) vem a público expressar sua preocupação com a
aprovação, pela Câmara Federal, das
emendas apresentadas ao PL das 10
Medidas Contra a Corrupção (4850/16)
desnaturando-o em sua essência e o
que irá obstar, se convertido em Lei, a
punição dos crimes graves e dos atos
de improbidade que corroem a sociedade brasileira.
Já vimos muitos ataques, na História do Brasil, à Magistratura e ao Ministério Público, mas atos de triste memória, como o AI-5 e a cassação de juízes e promotores, foram produzidos nos

Diretor do Departamento de Prerrogativas da APMP em reportagem da TV Globo: repercussão nacional

porões das ditaduras que assombraram
o País. O ataque, agora, nasceu em plena democracia e tende a sepultá-la. Para
poucos - que por muito tempo estiveram
acima da Lei e da Constituição Federal não interessam instituições livres e re-

publicanas. Calar os juízes e promotores
é tornar a sociedade sem voz, sem lei e
sem democracia.
Diga não ao fim da Lava Jato! Diga
não a quem quer calar a Magistratura e
o Ministério Público!”

Conamp e PGJ de São Paulo também emitem notas
Inúmeras entidades e instituições se manifestaram contra a desfiguração das 10 Medidas Contra a Corrupção no Congresso Nacional. Entre
elas, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp),
que no dia 30/11 publicou uma Carta
Aberta ao Povo Brasileiro. “Em vez de
atender ao pedido popular de punição aos corruptos, a Câmara dos Deputados decidiu modificar o projeto
criando amarras para impedir as investigações realizadas no combate à
corrupção e, mais grave ainda, criminalizando a conduta dos promotores
de Justiça e juízes que combatem a
corrupção e estão conseguindo colocar atrás das grades detentores de

poder político e econômico no cenário
nacional e local”, diz trecho do texto.
“Precisamos do apoio contundente e maciço da sociedade civil para
evitarmos que manobras anti-republicanas venham a se transformar em lei.
Somente com a legítima manifestação
popular, os nossos representantes da
classe política irão mudar de postura
e passar a atender a vontade do povo.
Estamos todos, Sociedade Civil e Instituições, sob a ameaça real de desconstrução das bases do nosso Estado Democrático de Direito”, prossegue a carta, que é assinada pela presidente da Conamp, Norma Cavalcanti.
A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) de São Paulo também divul-
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gou, em 30/11, nota contra a emenda que trata de abuso de autoridade.
“O Ministério Público, em especial o
de São Paulo, está pronto, como sempre esteve, a debater eventuais mudanças que possam melhorar o arcabouço legal do país. Mas o objetivo
deve ser, em sintonia com a opinião
pública, a busca de modernos instrumentos de combate à criminalidade e à corrupção. Não uma tentativa de reproduzir no Brasil o que se
passou na Itália na esteira da Operação Mãos Limpas, quando os políticos decidiram aprovar leis no sentido de imobilizar quem combatia os
malfeitos”, observa, no documento, o PGJ Gianpaolo Poggio Smanio.
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APMP participa de ato nacio

Na ocasião, foi entregue uma carta à presidente do STF

C

entenas de promotores e procuradores de Justiça, juízes e desembargadores de todo o país
reuniram-se na quinta-feira, 1º/12,
em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, num ato público nacional contra medidas e projetos que ameaçam a independência
do Ministério Público da Magistratura. Na ocasião, foi entregue uma carta à presidente do STF, ministra Carmem Lúcia, sobre a luta das duas instituições contra a ameaça às suas atuações no país.
Em companhia da presidente da
Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), Norma
Cavalcanti, e de representantes das
demais associações do MP de todo o
Brasil, participaram do ato nacional do
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 2º vice-presidente, Gabriel
Bittencourt Perez, o 1º secretário, Paulo
Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere. Estava presente também, na ocasião, o presidente
da Associação Paulista de Magistrados
(Apamagis), Jayme Martins de Oliveira Neto. A APMP e a Apamagis divulgaram nota conjunta (leia na página 2).
A manifestação ocorreu um dia
após a Câmara dos Deputados aprovar o Projeto de Lei (PL) 4850/16, so-

O presidente da Apamagis, Jayme Martins de Oliveira Neto, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, no ato realizado em Brasília

Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, recebeu das mãos da presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, uma
carta sobre a luta do Ministério Público e da Magistratura contra tentativas de comprometer suas atuações no país

Diretoria participa de atos na capital paulista e mobiliza m

Dirigentes da APMP no Fórum da Barra Funda: José
Oswaldo Molineiro, Salmo Mohmari e Marcio Christino

8

Além do ato nacional em
frente ao STF, ocorreram em 1º/12
protestos semelhantes e simultâneos dos membros do Ministério
Público em todo o país. O 1º vice-presidente da APMP, Marcio
Sérgio Christino, que é, também,
um dos membros do Conselho
Superior do Ministério Público
(CSMP), participou do maior dos
atos realizados na capital paulis-

ta, no Fórum da Barra Funda, junto com
um dos assessores especiais da Presidência da Associação, José Oswaldo Molineiro
(futuro presidente da APMP), e o diretor
do Departamento de Prerrogativas, Salmo Mohmari dos Santos Junior.
“Querem roubar o Ministério Público dos brasileiros”, denunciou, durante o ato, Marcio Sérgio Christino. Para o
procurador de Justiça, tais medidas tomadas pelos parlamentares são eviden-
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onal pró-MP e Magistratura
Fotos: APMP

F, ministra Carmem Lúcia, sobre a luta das instituições

Centenas de promotores e procuradores de Justiça compareceram ao ato nacional realizado em frente ao Supremo
Tribunal Federal no dia 1º/12, demonstrando o poder de mobilização da classe e de suas entidades representativas

bre as 10 Medidas Contra a Corrupção, com emendas que desfiguraram
a proposta inicial. Entre essas emendas, uma prevê casos de responsabilização de juízes e de membros do Ministério Público por crimes de abuso
de autoridade.
No ato em frente ao STF, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, afirmou em vídeo gravado que
teve milhares de visualizações nas redes sociais: “Estamos diante do Supremo Tribunal Federal em uma manifestação de juízes e promotores de Justiça. A Associação Paulista do Ministério
Público se junta nessa luta pela sociedade, para a sociedade e por uma sociedade justa e sem corrupção”.
E prosseguiu: “Infelizmente, parlamentares inescrupulosos, na calada
da noite, no dia em que a Nação via-se
numa comoção social, aprovaram Projeto de Lei para tirar os instrumentos de
combate à corrupção. Corrupção que
dilapida o país, corrupção inaceitável.
Nós vamos lutar contra isso em todas
as frentes, seja no Parlamento, no Supremo [Tribunal Federal], nas ruas!”.
O presidente da APMP frisou: “A população do Brasil e a sociedade merecem respeito. Corrupção não pode
passar! Não à corrupção! Não à impunidade! Não à bandidagem!”.

manifestações em todo o Interior do Estado de São Paulo
te retaliação aos feitos dos promotores e
procuradores e, principalmente, à Operação Lava Jato. “Querem nos calar e quem
sairá perdendo é a sociedade”, alertou.
Falou ainda pela entidade de classe Salmo Mohmari dos Santos Juniror, que
leu aos presentes a Carta Aberta aos Paulistas divulgada pela APMP (leia a íntegra
na página 7). Também se pronunciou José
Oswaldo Molineiro : “Lutaremos, pois essa
luta está só começando e a luta faz par-

te da história do Ministério Público”. Representando a Magistratura, discursou o
juiz Fábio Aguiar Munhoz Soares, que leu
manifesto assinada conjuntamente pela
APMP e a Apamagis (e que é publicada na
íntegra como Editorial deste Boletim Extra, na página 2).
Outro local de grande concentração
foi o Fórum João Mendes, no Centro da
capital paulista, onde cerca de 200 pessoas participaram do ato. Representando o
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Ministério Público estava o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, e, como representantes da APMP, um dos diretores do
Departamento de Segurança, Gabriel
Cesar Zaccaria de Inellas, e um dos diretores do Departamento de Relações
Públicas, José Carlos Guillem Blat. Ainda na capital paulista, o Fórum de Santana também teve manifestação com
dezenas de pessoas.

9

Milhares de promotores e procuradores se ma

APMP conclamou seus associados, colegas do MP e da Magistratura e a socied

São Paulo
10
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anifestam na capital e no Interior de São Paulo
Fotos: Divulgação

dade civil para atos públicos simultâneos em dezenas de municípios paulistas:
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Entidades divulgam manifesto cont

APMP está entre as 18 instituições que assinaram o documento, lançado no d

O

presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou em
21/11 de entrevista coletiva
para a divulgação de manifesto contra Projetos de Lei apresentados por
parlamentares no Congresso Nacional
que buscam a anistia da prática de Caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro. O ato, realizado na sede do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp),
na Capital paulista, foi acompanhado
pela grande imprensa.
A APMP foi uma das 18 instituições que assinaram o manifesto, junto
com a Associação dos Juízes Federais
do Brasil (Ajufe), Associação dos Juízes
Federais de São Paulo e Mato Grosso
do Sul (Ajufesp), Colégio de Presidentes
dos Institutos dos Advogados do Brasil
e os Institutos dos Advogados da Bahia,
do Ceará, do Distrito Federal, de Minas
Gerais, do Paraná, de Pernambuco, do
Piauí, de Santa Catarina e de São Paulo, além do Movimento do Ministério
Público Democrático (MPD) e do Movimento Vem pra rua.
Além do presidente da APMP, a
mesa do evento foi composta pelos ju-

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti (segundo a partir da esquerda) durante o lançamento do manifesto: aos

ristas José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Iasp, Miguel Reali Júnior, advogado, Fernando Men-

des, presidente da Ajufesp e membro
da diretoria da Ajufe, desembargador
Antônio Carlos Mathias Couto, presi-

Fotos: APMP

Como desdobramento, diretoria conversa c

Grande imprensa repercute com o presidente da APMP a luta do Ministério Público e da Magistratura
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Com o objetivo de dissuadir parlamentares de incluírem a anistia para o
crime de Caixa 2, corrupção e lavagem
de dinheiro no Projeto de Lei sobre as
10 Medidas contra a Corrupção, que foi
aprovado de forma desfigurada na Câmara Federal, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º tesoureiro,
Marcelo Rovere, conversaram com diversos deputados em Brasília, nos dias 23 e
24/11. A atuação da entidade de classe
paulista é o desdobramento de sua adesão ao manifesto conjunto de várias entidades divulgado três dias antes em entrevista coletiva na sede do Instituto dos
Advogados de São Paulo (Iasp), na Capital paulista (leia notícia acima).
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tra os projetos que anistiem Caixa 2
Foto: APMP

dia 21/11 na sede do Instituto dos Advogados de São Paulo, na capital paulista

s veículos da imprensa, afirmou que o projeto aprovado na Câmara dos Deputados ‘tenta impedir a apuração de crimes’

dente do Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, desembargador Ocild
de Lima Junior , presidente da Associa-

ção Paulista de Magistrados (Apamagis), e Rogério Chequer, líder do Movimento Vem pra Rua, representando a

sociedade civil. O presidente do IASP,
José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, leu
o manifesto assinado pelas instituições.
A reunião teve cobertura da grande
imprensa. Para o telejornal “Hora 1”, da TV
Globo, o presidente da APMP, Felipe Locke,
alertou: “Não podemos permitir isso, porque significa que os crimes cometidos serão apagados, não só no âmbito eleitoral,
mas também na Justiça comum, até porque a lei penal mais benéfica é a que vale”.
À Rádio Jovem Pan, no programa “Jornal
da Manhã”, disse que mudanças no projeto podem modificar as delações.
Já no site do jornal O Globo, a notícia “Entidades divulgam manifesto contra
risco de anistia a caixa 2” traz a seguinte
afirmação do presidente da APMP: “Há
uma operação para tentar oprimir juízes,
procuradores e promotores que atuam no
combate à criminalidade. Isto fica claro
quando sacam essa lei tentando coibir e
impedir a apuração de crimes”. Por fim,
para a Rádio CBN, Felipe Locke Cavalcanti
alertou: “Se entenderem que Caixa 2 não
é mais crime, estará tudo descriminalizado. Ou seja: solta todo mundo. E se for
condenado, apaga e acabou”.

com parlamentares no Congresso Nacional
Outro assunto acompanhado pelos
diretores da APMP em Brasília foi o relatório da senadora Kátia Abreu (PMDB/
TO) para avaliar os valores considerados
pelos parlamentares como extra teto
(com reflexo para o Ministério Público),
ou seja, acima do teto estabelecido pela
Constituição Federal. O tema foi pauta,
inclusive, de reunião realizada na Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) em 23/11, que
reuniu representantes de associações
de classe de todo o país, incluindo Felipe Locke Cavalcanti e Marcelo Rovere.
As asssociações estão estabelecendo uma atuação conjunta para elucidar os parlamentares a respeito, prin-

cipalmente, do que não pode ser considerada verba remuneratória e, portanto,
que não poderá ser enquadrado como extra teto. Segundo informações dos parlamentares, o relatório estava previsto
para ser apreciado em 07/12 e levado à
Plenário em 13/12. A APMP continuará
acompanhando o projeto de perto e fazendo o possível para que não se converta em perda de direitos e prerrogativas
de seus associados.
LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – Ainda
no Senado, a diretoria da APMP acompanhou a votação do pedido de urgência dos líderes partidários em plenário do
Projeto de Lei do Senato (PLS) 280/2016,
de autoria do presidente daquela Casa,
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senador Renan Calheiros (PMDB/AL),
que modifica a Lei de Abuso de Autoridade em vigor. Por crer que essa
modificação pode criar amarras ao
Ministério Público e ao desempenho
das funções dos promotores de Justiça, Felipe Locke Cavalcanti e Marcelo Rovere conversaram com diversos
parlamentares, de diferentes partidos,
do Senado e da Câmara Federal (para
onde o projeto irá caso seja aprovado
pelos senadores).
O objetivo é chamar a atenção para os pontos negativos e a importância da retirada destes itens do
projeto, para o bem da Instituição e
da sociedade civil.
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Pedido de urgência para projeto desfi

Diretoria da APMP conversou com parlamentares no mesmo dia em

N

o dia 30/11, o presidente do Senado, Renan Calheiros
(PMDB/AL), colocou em votação um requerimento de
urgência para que o projeto sobre corrupção, aprovado naquela mesma data na Câmara Federal, fosse votado de
imediato pelos senadores. Mas não conseguiu. No painel eletrônico, 44 senadores votaram contra a urgência e somente
14 a favor. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, compareceram à sessão do Senado e conversaram com
os parlamentares para conscientizá-los sobre necessidade da
rejeição tanto da urgência de votação quanto do projeto em si.
Entre os senadores abordados pela diretoria da APMP
estavam Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), Ana Amélia (PP/RS),
Eduardo Amorim (PSC/SE), Eduardo Braga (PMDB/AM), Marta Suplicy (PMDB/SP) e Randolfe Rodrigues (Rede/AP). Todos
os seis figuraram no grupo dos 44 que votaram contra o requerimento de urgência pedido pelo presidente do Senado,
Renan Calheiros. Com a rejeição do requerimento, o projeto
anticorrupção foi encaminhado para análise da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde deverá ser debatido antes de ser votado pelo plenário.
A atitude de Renan causou indignação de parlamentares
contrários à forma como o projeto foi aprovado pela Câmara,
desfigurado, com várias modificações em relação à proposta
original do Ministério Público. A diretoria da APMP permanece em Brasília, em atuação conjunta com as demais entidades representativas do Ministério Público e da Magistratura,
em diálogo com os parlamentares, para alertar sobre a necessidade de barrar as emendas que prejudicam as instituições
e a população. E subscreveu, com mais seis entidades, apelo
ao procurador-geral da República (PGR), Rodrigo Janot, para
que ele requeira o afastamento do senador Renan Calheiros

Gabriel B. Perez, 2º vice-presidente da APMP, Marcelo Rovere, 1º tesoureiro, senadora Ma

O senador Eduardo Braga com o 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere

Diálogo institucional: senador Aloysio Nunes Ferreira conversa com o presidente
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, no dia da rejeição do Regime de Urgência
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figurado é rejeitado pelos senadores
Foto: APMP

m que o presidente do Senado, Renan Calheiros, tentou a urgência

arta Suplicy, Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, e Paulo Penteado, 1º secretário

(PMDB/AL) da presidência do Senado, por ser réu por peculato (leia notícia na página 16).
BANCADA PAULISTA - Apesar de o projeto sobre 10 Medidas
Contra a Corrupção ter sido aprovado totalmente desfigurado na Câmara Federal, os votos da bancada paulista de deputados mostram que o trabalho institucional das entidades de
classe do Ministério Público colheu frutos. Isso porque, dos
62 deputados federais paulistas, 29 votaram contra a emenda que prevê crime de responsabilidade a juízes e a promotores: Alex Manente (PPS), Andres Sanchez (PT), Antonio Goulart (PSD), Arnaldo Faria de Sá (PTB), Bruna Furlan (PSDB), Bruno Covas (PSDB), Carlos Sampaio (PSDB), Celso Russomanno
(PRB), Edinho Araújo (PMDB), Eduardo Bolsonaro (PSC), Eduardo Cury (PSDB), Eli Corrêa Filho (DEM), Evandro Gussi (PV),
Flavinho (PSB), Ivan Valente (PSol), João Paulo Papa (PSDB),
Lobbe Neto (PSDB), Luiz Lauro Filho (PSDB), Luiza Erundina
(PSol), Major Olímpio (SD), Mara Gabrilli (PSDB), Miguel Haddad (PSDB), Pollyana Gama (PPS), Renata Abreu (PTN), Ricardo Tripoli (PSDB), Roberto de Lucena (PV), Silvio Torres (PSDB),
Vanderlei Macris (PSDB) e Vitor Lippi (PSDB).
Porém, 33 deputados paulistas votaram a favor da
emenda: Alexandre Leite (DEM), Ana Perugini (PT), Antonio Bulhões (PRB), Arlindo Chinaglia (PT), Baleia Rossi (PMDB), Beto
Mansur (PRB), Capitão Augusto (PR), Carlos Zarattini (PT), Sinval Malheiros (PTN), Fausto Pinato (PP), Gilberto Nascimento
(PSC), Herculano Passos (PSD), Jefferson Campos (PSD), Jorge
Mudalen (DEM), José Mentor (PT), Keiko Ota (PSB), Marcelo
Aguiar (DEM), Marcio Alvino (PR), Miguel Lombardi (PR), Milton
Monti (PR), Missionário José Olimpio (DEM), Nilto Tatto (PT),
Orlando Silva (PCdoB), Paulo Freire (PR), Paulo Pereira da Silva (SD), Paulo Teixeira (PT), Ricardo Bentinho (PRB), Roberto
Alves (PRB), Tiririca (PR), Valmir Prascidelli (PT), Vicente Candido (PT), Vicentinho (PT) e Vinicius Carvalho (PRB).

REUNIÃO NA CONAMP - O 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, participou em 29/11 de reunião da
Comissão de Aposentados da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). Entre outros assuntos,
em Brasília, na qual foram debatidas no encontro a reforma
previdenciária pretendida pelo governo federal e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 555/06, que extingue a
cobrança da contribuição sobre os proventos de aposentados e pensionistas. Em outubro, no dias 25 e 26, o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, estiveram na Câmara Federal dialogando com parlamentares de diversos partidos exatamente
sobre a perspectiva de reforma da Previdência por iniciativa
do governo federal. Para melhor defender as prerrogativas
da classe neste assunto, a APMP está preparando um aprofundado um estudo que encaminhará aos parlamentares.
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Mesa do Senado recusa saída de Renan
Calheiros e APMP apoia ministro do STF
APMP estava entre as entidades que, antes, fizeram apelo à PGR para afastamento do senador

N

o dia 03/12, a APMP figurou entre as sete entidades do Ministério Público, do Judiciário e da
sociedade civil que enviaram um apelo
ao procurador-geral da República (PGR),
Rodrigo Janot, para que fizesse requerimento do afastamento de Renan Calheiros (PMDB/AL) da Presidência do Senado, por ser réu por peculato. As outras
entidades que subscreveram o apelo
são o Instituto Não Aceito Corrupção,
a Associação Nacional dos Auditores de
Controle Externo dos Tribunais de Contas (ANTC), a Associação Nacional dos
Ministérios Públicos de Contas (Ampcon), a Associação dos Juízes Federais
dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Ajufesp), a associação Contas
Abertas e o Instituto dos Advogados de
São Paulo (Iasp).
Dois dias depois, em 05/12, Renan
Calheiros acabou sendo afastado da Presidência do Senado, porém temporariamente, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello

acatar ação cautelar da Rede Sustentabilidade. O pedido de afastamento foi feito
com o argmento de impedimento incontornável do peemedebista de se manter
na liderança da Casa após ter virado réu
no STF por crime de peculato - a mesma
alegação que a APMP e outras seis entidades fizeram no apelo enviado ao PGR.
Porém, no dia seguinte, 06/12, a
mesa do Senado se recusou a aceitar a
liminar do ministro Marco Aurélio Mello
e afirmou, em documento, que o tema
exige uma decisão do plenário da corte.
O documento da mesa da Senado foi assinado por todos os membros titulares
da mesa, os senadores João Alberto Souza (PMDB/MA), Sergio Petecão (PSD/AC),
Zezé Perrella (PTB/MG), Romero Jucá
(PMDB/RR), Gladson Cameli (PP/AC), Vicentinho Alves (PR/TO) e pelo próprio
Renan Calheiros. O único a não assinar
o documento foi o senador Jorge Viana
(PT/AC), 1º vice-presidente da Casa e que
assumiria a Presidência no caso do afastamento de Renan.

Diante da atitude da recusa da
mesa do Senado de aceitar a decisão do
STF, a APMP divulgou uma Nota de Apoio
ao ministro do STF Marco Aurélio Mello
(leia íntegra no quadro abaixo).
PRECEDENTE - Na carta encaminhada ao
PGR, as APMP e as outras seis entidades
lembram decisão do STF de afastar o deputado - agora cassado - Eduardo Cunha
(PMDB/RJ) da Presidência da Câmara, em
maio deste ano. Em 2015, o PGR Rodrigo Janot solicitou a medida por entender
que Eduardo Cunha usava o cargo para
obstruir investigações contra ele tocadas
pela Operação Lava Jato. No dia 02/12, o
presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Claudio Lamachia, também
foi a público cobrar que Renan Calheiros
deixe a presidência do Senado. “O intuito do presidente do Senado, ora acusado de peculato, é evidente, atrapalhar
as investigações, constranger membros
do Ministério Público e da Magistratura”, ressaltava a carta enviada pelas entidades ao PGR Rodrigo Janot.

NOTA DE APOIO DA APMP AO
MINISTRO MARCO AURÉLIO DE MELLO
A Associação Paulista do Ministério Público (APMP), entidade que representa 3 mil Promotores e Procuradores de
Justiça da ativa e aposentados do Estado de São Paulo, vem a público se SOLIDARIZAR e prestar seu total APOIO às instituições e ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio de Mello, diante da situação peculiar e inesperada ocorrida no dia 05/12.
No início da tarde daquele dia, a Mesa Diretora do Senado decidiu não obedecer a decisão liminar do citado ministro do STF e manter o senador Renan Calheiros na presidência do Senado Federal até que o Plenário do da mais Alta Corte do país julgue em definitivo a decisão de Mello. A justificativa dos congressistas é que deve-se ao caráter monocrático
da decisão, que impacta gravemente o funcionamento das atividades legislativas.
Temos a mais absoluta convicção de que a Ordem Democrática, ao contrário do que ocorre neste momento, deva
ser preservada e que o equilíbrio entre os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário deva ser mantido, sem qualquer
confronto de negação de autoridade.
A Constituição Federal de 1988 é a grande conquista do povo brasileiro e não pode ser arranhada por questões de
pequenez política ou pessoal.
São Paulo, 6 de dezembro de 2016
Diretoria da Associação Paulista do Ministério Público
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