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Manaus (Am.) 01 de março de2019

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual IOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA NETO
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Av. Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), n.:3.950 - Parque 10 deflovembro.
Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque.
NESTA

Assunto: Encaminha Projeto de Lei ComplementaÍ e exposição de motivos.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimento-o cordialmente com o presente, oportunidade em
que submeto à elevada apreciação dessa Augusta Casa Legislativa acompanhada
da respectiva exposição de motivos, a proposta de Projeto de Lei Complementar
que tem por escopo alterar a redação do artigo 92-A, da Lei Complementar n.a
1U1993, de 17 de dezembro de 1993, a fim de possibilitar que todas as atribuições
de Promotorias de Justiça passem a ser reguladas por Resolução do Colégio de
Procuradores de Justiç4 ressalvando-se, até a sua publicação, o que constar na Lei.

No ensejg renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada
consideração e preço.

Atenciosamente,

LEDA NTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas.

Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas.

Consoante regramento expresso no artigo 29,III e XXXIII, art. 33, I da Lei
Complementar Estadual n.o 11 de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do
Amazonas, bem como o disposto no Artigo 128, $ 5o da Constituição Federal, compete ao
Procurador-Geral de Justiça, no exercício da Administração, propor lei complementar estadual que
dispoúa sobre organização, atribuições e o conespondente estatuto, observadas as regras
definidas pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

Desde a promulgação da Cafia Magna de 1988, o Ministério Público assumiu
diversas atribuições e deveres inerentes ao seu fim precípuo de guardião da ordem jurídica, do
regime democrático de direito e dos interesses sociais.

Assim, a partir dessa competência atribuída ao Procurador-Geral de Justiça, e
com base na premência de efetiva resposta a tudo quanto apresentado ao Ministério Público em
decorrência de suas atribuições, detectou-se a necessidade da modificação da maneira de se
regulamentar as atribuições das Promotorias de Justiça.

A imprescindibilidade decorre do inegável aumento da população do Estado do
Amazonas que, aliado à gama de transformações sociais cadavez mais latentes, fizeram com que
questões de toda ordem, inclusive aquelas aviadas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público,
aumentassem de forma significativa, exigindo, portanto, das unidades orgânicas estatais, maior
especialização, aperfeiçoamento e eficiência de suas estruturas e agentes, com o fim de melhor
prestar os serviços decorrentes de seu plexo de atribuições.

Nessa esteira, também é cediço que a criminalidade organizada tem crescido não
só geograficamente, mas também do ponto de vista estrutural, incrementando dentro dos
segmentos nos quais atua, diversas formas e modos de operacionalização de suas atividades,
objetivando atingir os fundamentos do Poderes Constituídos e de suas instituições, tudo no intuito
de interferir nos setores de segurançL da economia, dapaz social, visando o alargamento de seu
campo de atuação, na obtenção de força, poder e influência, tanto pelo medo, como vimos
recentemente nas execuções realizadas nos presídios, como pela ousadia ao desafiar os poderes
constituídos

Ademais, o crime organizado também tem se manifestado de forma d_
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multifacetad1 oÍa na préLÍica de crimes cibernéticos, ora em atos de pirataria, ou no tráfico de
armas e drogas, no tráfico humano, no meio ambiente, entre outros.

E fato que o empeúo individualizado dos membros do Ministério Público, por
si só, não atinge o padrão de eficiência esperado para combater a criminalidade epidêmica que se

enfrenta na atual conjuntura deste país. Em outras palavras, a ideia do Ministério Público atuar de
maneira compartimentada restou obsoleta.

De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, as ações puramente
reativas isoladas dos órgãos de combate à criminalidade vêm se mostrando incapazes de
equacionar a escalada da criminalidade, fazendo-se necessária uma maior sinergia de forças entre
os órgãos de investigação, com a utilização de mecanismos de inteligência, para se alcançar
resultados positivos no âmbito da segurança pública.

Nesse diapasão, vislumbra-se a necessidade do Estado Democrático de Direito
também se organizar e se estruturar para melhor desempeúar suas funções voltadas não só para
atividades que envolvam investigação, inteligência e combate ao crime organizadoo como também
para as mais diversas demandas judiciais e extrajudiciais.

Desta feita, desponta importante a criação de uma estrutura institucional que
amplie as fronteiras de cada Ministério Público, que possibilite o incremento das cooperações
entre seus diversos ramos, que devem ser efetivamente integrados, de modo a estarem aptos a
participação mais efetiva deste Parquet nas ações estatais e na elaborução de políticas públicas
voltadas à melhoria da segurança da população.

Como exemplo de sucesso desse novo modelo de atuação deste Orgão
Ministerial, pode-se a notória atividade desenvolvida pelo Grupo de Atuação Especial de
Repressão ao Crime Organizado (GAECO), que integra a estrutura do Centro de Apoio
Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado (CAO-CRIMO), que é
composto de no mínimo, 3 (três) Promotores de Justiça com atuação criminal conjunta.

Assim, o objeto de tais alterações é o de, cada vez mais, aliúar a atuação do
Ministério Público com uma perspectiva gerencial e planejada, a fim de que a cadeia de processos
e procedimentos sejam conduzidos e executados com celeridade, eficiência, segurança jurídica e
transparência. Tal escopo visa seguir às diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público.

Premente, portanto, a necessidade de aprovar o presente Projeto de Lei, a fim de
que possibilite que todas as atribuições de Promotorias de Justiça possam ser reguladas por
Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, ressalvando-se, até a sua publicação, o que
constar na Lei.

Face ao exposto, remeto a essa Augusta Casa Legislativa a presente proposta de
alteração do artigo 92-A, da Lei Complementar n.o 0lllI993.

Colho do ensejo para renovar protestos de elevada consideração e apreço

LEDA MARA N ALBUQUERQUE

Procuradora-Geral de Justiça
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ATTERA A REDAÇAO DO ARTIGO 92-A DA LEI
COMPLEMENTAR N.A 11, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 1993.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAçO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1"q. O art. 92-A, da Lei Complementar n.a 11, de 17 de dezembro de 1.993,

passa a vigorar com a seguinte redação:

Todas as atribuições de Promotorias de Justiça serão reguladas

por Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça,

ressalvando-se, até a sua publicação, o que constar na Lei.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

GABINETE Do covERNADoR Do ESTADO Do AMAZONAS, em Manaus,
..... de 2019.

WITSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LEDA MARA NASCIMENTO ATBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça
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