Associação Internacional Anticorrupção manifesta apoio
contra a PEC 37
A campanha Brasil Contra a Impunidade recebe o apoio de mais uma organização
internacional, que combate a corrupção, a International Association of Anticorruption Authorithies (IAACA -Associação Internacional de Autoridades
Anticorrupção). O apoio foi informado por uma carta do Secretário-Geral, Ye Feng,
que também é membro da Procuradoria Suprema da República Popular da China, em
que ele compartilha opiniões sobre o papel dos membros do Ministério Público na
condução de investigações criminais.
Para Ye Feng, também Vice-Presidente da International Association of Prosecutors
(IAP - Associação Internacional de Promotores) por representação da Ásia, “a
autorização para promotores conduzirem investigações criminais é a situação
predominante na maioria dos países do mundo, independentemente dos sistemas
jurídicos seguirem a tradição romana do Civil Law ou a tradição anglo-saxônica do
Common Law”.
Feng comenta na carta a importância da participação direta dos procuradores e
promotores nas investigações criminais em diversas jurisdições nacionais (Estados
Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, China, Japão e Coréia do
Sul), bem como sobre as previsões relativas ao poder investigatório criminal dos
procuradores e promotores em quatro importantes convenções internacionais que
foram adotadas por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU): o Protocolo
de Istambul (prevenção e repressão da tortura e outras violações de Direitos
Humanos), a Convenção de Mérida (combate à corrupção), a Convenção de Palermo
(combate às organizações criminosas transnacionais) e as Diretrizes de Havana (sobre
o papel e status dos Procuradores/Promotores).
A carta foi enviada ao Promotor de Justiça Manuel Pinheiro Freitas, membro do
Comitê Executivo da International Association of Prosecutors e ex-Presidente da
Associação Cearense do Ministério Público.
Campanha internacional contra a PEC 37
A campanha Brasil Contra a Impunidade tem ganhado cada vez mais força
internacional. O movimento contra a aprovação da Proposta de Emenda

Constitucional nº 37 (PEC 37), a chamada PEC da Impunidade, que pretende retirar o
poder de investigação dos Ministérios Públicos do Brasil, já recebeu o apoio da
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público da Áustria; da Association Of
Prosecuting Attorneys (APA), entidade que representa os procuradores/promotores
federais, estaduais e municipais dos Estados Unidos; do Ministério Público do
Paraguai; e dos líderes dos Ministérios Públicos de Moçambique e da República de
Maurício.
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