
Estimado(a) colega do Ministério Público,

 Vivemos um novo período eleitoral no Ministério Público de São Paulo e, por isso, 
respeitosamente, dirijo-me a você para comunicar minha candidatura ao cargo de 
Procurador-Geral de Justiça. Com muito orgulho, integro uma Instituição com notória 
credibilidade pública, e cujas ações em defesa da Justiça e da cidadania foram e são 
fundamentais para o estabelecimento da democracia no Brasil. Movido por esse sentimento, 
somado às expressivas manifestações de apoio recebidas nos últimos meses, decidi 
assumir o desafio de ajudar a construir mais um capítulo na história do nosso MP.
 O Ministério Público de São Paulo acumulou significativos avanços nos últimos anos, 
os quais lhe possibilitaram exercer com extrema competência sua função social designada 
pela Constituição Federal de 1988. Com a dedicação e o empenho de todos, apresentamos 
resultados concretos à sociedade, e transformamos o MP paulista em um agente essencial 
nos processos de mudanças que ocorrem regularmente dentro do corpo coletivo.
 Institucionalmente, fomos vitoriosos na derrubada da PEC 37 no Congresso Nacional, 
e reforçamos o papel do MP como mediador de conflitos sociais. Recentes conquistas 
importantes, das quais participei diretamente, como a criação da Promotoria de Justiça de 
Combate à Violência Doméstica, os 30 novos cargos de entrância final, a ampliação do 
quadro de assistentes jurídicos e de analistas técnicos, as modificações do plano de carreira 
dos servidores, o novo regime de estágio e a criação de Promotorias Regionais indicam que 
estamos em pleno processo de modernização.
 A Procuradoria-Geral de Justiça busca continuamente alternativas para custear sua 
grande estrutura neste momento em que o Estado brasileiro atravessa grave crise 
econômica. Desde o ano passado, o Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do 
Estado de São Paulo passou a incorporar parte significativa dos recursos arrecadados de 
emolumentos extrajudiciais. Foi uma conquista histórica que representa cerca de R$ 150 
milhões a mais no orçamento anual do nosso MP.
 Os avanços são muitos, e precisamos trabalhar para que esse processo seja 
contínuo, permanente e que dê resultados efetivos. Nos anos de experiência acumulados no 
Ministério Público, tanto no exercício de atividades quanto no ambiente político, compreendi 
que a convergência interna é a ferramenta capaz de oferecer resultados efetivos no 
fortalecimento do MP e de seus integrantes. Acredito no estímulo ao debate político e na 
administração compartilhada como melhor forma de manter o Ministério Público preparado 
para as necessárias transformações.

 Tive o privilégio de atuar em diversos setores da nossa Instituição, de primeira e 
segunda instâncias, tanto na capital quanto no interior. Integrei os gabinetes de quatro 
Procuradores-Gerais e ocupei recentemente o cargo de Subprocurador-Geral de Justiça 
Institucional. Participei de todas as grandes lutas institucionais após a Constituição de 1988 
e exerci atividades de representação de classe na APMP (Associação Paulista do Ministério 
Público) e na Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público). Na APMP, 
fui eleito 1º Tesoureiro e 1º Vice-presidente. Também tive a honra de ser escolhido pelos 
meus colegas para o Conselho Superior do MP, Secretário do colegiado e para o Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores.
 É definitivo o meu compromisso com o Ministério Público e longos anos de 
experiência acumulada. A partir dessa vivência institucional e profissional, estou motivado 
para liderar um projeto de gestão baseado fundamentalmente no diálogo, na proximidade 
entre todos os colegas, e no pluralismo na composição dos órgãos de representação e 
assessoramento. Confio nesse caminho para formarmos uma Instituição ainda mais forte, 
organicamente identificada com os anseios de seu próprio corpo funcional e da sociedade.
 Vou percorrer o Estado de São Paulo e, até 9 de abril, quero conversar com o maior 
número possível de colegas para apresentar minhas mensagens e propostas. Quero ouvi-los 
e colher contribuições para esse projeto. Desse processo, também são fundamentais 
nossos colegas já aposentados, responsáveis diretos pela Instituição que agora estamos 
construindo. Da mesma forma, pretendo alinhar ao nosso trabalho os pensamentos dos 
funcionários do MP, estabelecendo, portanto, o mais amplo e abrangente projeto de gestão.
 Todos aqueles que fazem ou fizeram parte da construção do Ministério Público, 
que compreendem seu funcionamento e seu papel social, estão convidados a participar 
dessa jornada.
 Inicio com grandes expectativas de agregar ainda mais apoios e, assim, reforçar um 
compromisso coletivo com a sociedade e com a justiça social, com a valorização do MP de 
São Paulo e de todos os que escolheram as funções ministeriais como carreira. 
 Assumo essa missão convicto de que, juntos, podemos fazer o Ministério Público 
mais forte e, dessa maneira, escrever novos capítulos de sucesso na história da Instituição. 
Peço o seu voto.

Um grande abraço,

gianpaolosmanio@gmail.com
11-99930-6060                    
facebook.com/gianpaolosmanio
twitter.com/gianpaolosmanio



Estimado(a) colega do Ministério Público,

 Vivemos um novo período eleitoral no Ministério Público de São Paulo e, por isso, 
respeitosamente, dirijo-me a você para comunicar minha candidatura ao cargo de 
Procurador-Geral de Justiça. Com muito orgulho, integro uma Instituição com notória 
credibilidade pública, e cujas ações em defesa da Justiça e da cidadania foram e são 
fundamentais para o estabelecimento da democracia no Brasil. Movido por esse sentimento, 
somado às expressivas manifestações de apoio recebidas nos últimos meses, decidi 
assumir o desafio de ajudar a construir mais um capítulo na história do nosso MP.
 O Ministério Público de São Paulo acumulou significativos avanços nos últimos anos, 
os quais lhe possibilitaram exercer com extrema competência sua função social designada 
pela Constituição Federal de 1988. Com a dedicação e o empenho de todos, apresentamos 
resultados concretos à sociedade, e transformamos o MP paulista em um agente essencial 
nos processos de mudanças que ocorrem regularmente dentro do corpo coletivo.
 Institucionalmente, fomos vitoriosos na derrubada da PEC 37 no Congresso Nacional, 
e reforçamos o papel do MP como mediador de conflitos sociais. Recentes conquistas 
importantes, das quais participei diretamente, como a criação da Promotoria de Justiça de 
Combate à Violência Doméstica, os 30 novos cargos de entrância final, a ampliação do 
quadro de assistentes jurídicos e de analistas técnicos, as modificações do plano de carreira 
dos servidores, o novo regime de estágio e a criação de Promotorias Regionais indicam que 
estamos em pleno processo de modernização.
 A Procuradoria-Geral de Justiça busca continuamente alternativas para custear sua 
grande estrutura neste momento em que o Estado brasileiro atravessa grave crise 
econômica. Desde o ano passado, o Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do 
Estado de São Paulo passou a incorporar parte significativa dos recursos arrecadados de 
emolumentos extrajudiciais. Foi uma conquista histórica que representa cerca de R$ 150 
milhões a mais no orçamento anual do nosso MP.
 Os avanços são muitos, e precisamos trabalhar para que esse processo seja 
contínuo, permanente e que dê resultados efetivos. Nos anos de experiência acumulados no 
Ministério Público, tanto no exercício de atividades quanto no ambiente político, compreendi 
que a convergência interna é a ferramenta capaz de oferecer resultados efetivos no 
fortalecimento do MP e de seus integrantes. Acredito no estímulo ao debate político e na 
administração compartilhada como melhor forma de manter o Ministério Público preparado 
para as necessárias transformações.

 Tive o privilégio de atuar em diversos setores da nossa Instituição, de primeira e 
segunda instâncias, tanto na capital quanto no interior. Integrei os gabinetes de quatro 
Procuradores-Gerais e ocupei recentemente o cargo de Subprocurador-Geral de Justiça 
Institucional. Participei de todas as grandes lutas institucionais após a Constituição de 1988 
e exerci atividades de representação de classe na APMP (Associação Paulista do Ministério 
Público) e na Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público). Na APMP, 
fui eleito 1º Tesoureiro e 1º Vice-presidente. Também tive a honra de ser escolhido pelos 
meus colegas para o Conselho Superior do MP, Secretário do colegiado e para o Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores.
 É definitivo o meu compromisso com o Ministério Público e longos anos de 
experiência acumulada. A partir dessa vivência institucional e profissional, estou motivado 
para liderar um projeto de gestão baseado fundamentalmente no diálogo, na proximidade 
entre todos os colegas, e no pluralismo na composição dos órgãos de representação e 
assessoramento. Confio nesse caminho para formarmos uma Instituição ainda mais forte, 
organicamente identificada com os anseios de seu próprio corpo funcional e da sociedade.
 Vou percorrer o Estado de São Paulo e, até 9 de abril, quero conversar com o maior 
número possível de colegas para apresentar minhas mensagens e propostas. Quero ouvi-los 
e colher contribuições para esse projeto. Desse processo, também são fundamentais 
nossos colegas já aposentados, responsáveis diretos pela Instituição que agora estamos 
construindo. Da mesma forma, pretendo alinhar ao nosso trabalho os pensamentos dos 
funcionários do MP, estabelecendo, portanto, o mais amplo e abrangente projeto de gestão.
 Todos aqueles que fazem ou fizeram parte da construção do Ministério Público, 
que compreendem seu funcionamento e seu papel social, estão convidados a participar 
dessa jornada.
 Inicio com grandes expectativas de agregar ainda mais apoios e, assim, reforçar um 
compromisso coletivo com a sociedade e com a justiça social, com a valorização do MP de 
São Paulo e de todos os que escolheram as funções ministeriais como carreira. 
 Assumo essa missão convicto de que, juntos, podemos fazer o Ministério Público 
mais forte e, dessa maneira, escrever novos capítulos de sucesso na história da Instituição. 
Peço o seu voto.

Um grande abraço,

gianpaolosmanio@gmail.com
11-99930-6060                    
facebook.com/gianpaolosmanio
twitter.com/gianpaolosmanio

https://www.facebook.com/gianpaolosmanio
http://www.twitter.com/gianpaolosmanio

