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PGJ acolhe mais um requerimento
da APMP em favor da classe

Distinção da verba de representação e valor de referência para substitutos é indevida

Apurados os nomes
dos 24 novos
membros do Conepi
Os novos membros eleitos para o
Órgão Deliberativo do Conselho de Estudos
e Políticas Institucionais foram apurados no
dia 23 de julho.
Página 4

Departamento de
Seguros: picos de
100% de renovação
De 2013 para cá, o Departamento de Seguros da APMP tem atingido picos mensais de 100% de renovação de
contratos.
Página 5
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A APMP, em 1º de outubro de 2013,
requereu ao procurador-geral de Justiça
que reconhecesse como não isonômica
a diferenciação entre os promotores de
Justiça substitutos e titulares, bem como
entre os próprios substitutos. A Procuradoria-Geral de Justiça determinou providências da Diretoria Geral para a elaboração de cálculos e pagamento de acordo
com disponibilidade orçamentária. Outro
requerimento da APMP, referente à diferença de subsídio e consectários, no período de 2005 a 2008, foi contemplado
no parecer da Comissão de Orçamento
e aprovado pelo Órgão Especial, ao que
a proposta orçamentária já prevê a liquidação desse passivo.
Páginas 3 e 4

Durante a estadia, o grupo divertiu-se com atividades recreativas, esportivas, artísticas, culturais e educativas

Sede Campestre recebeu acampamento
Um grupo de 28 crianças e
 dolescentes participou do XXXI
a
Acampamento de Férias realizado
pela APMP. O tema deste encontro,
que aconteceu na Sede Campestre,

em São Roque, foi “Jogos de Inverno”. Durante a estadia, as crianças e
adolescentes - de idades entre 6 e 14
anos se divertiram com vários tipos
de atividades.
Página 8

Promotoria em Pauta
Projeto Comarca Terapêutica cresce e adapta práticas
TJSP manda prender cúmplice em incêndio de coletivo

Página 7
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

NÃO TEM ROSTO, TEM COMPROMISSO
A criação e estruturação de nossa Assessoria de Imprensa foi uma das
primeiras medidas da atual diretoria da
APMP. Porque a comunicação profissional, responsável e dinâmica é fundamental na era em que vivemos, a era da informação ampla e instantânea. A divulgação
do trabalho intelectual dos associados e
a reportagem de nossas lutas institucionais são cruciais como meios de valorização e de mobilização da classe. Além
disso, a exposição jornalística de todas
as nossas atividades confere transparência à APMP.
E não só à Associação: hoje, fazemos cobertura de imprensa nas reuniões do Conselho Superior do Ministé-

rio Público e do Órgão Especial do Colégio dos Procuradores – e defendemos que elas passem a
ter transmissão online, em tempo real,
para todos os colegas. Exatamente por
isso, quando nos chega um questionamento de que nossa linha editorial “não
ter rosto”, respondemos: não tem. No
passado, teve rosto. E deu errado. Hoje,
nossa linha editorial tem compromisso.
E o compromisso é unicamente com os
interesses da classe.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“Uma reunião da Conamp em São
Paulo, como a que foi realizada em maio,
pela importância do Ministério Público
paulista e da APMP, tem grande relevância
para todos nós. Fico satisfeito que retornemos com reuniões em São Paulo, por
intermédio do presidente da Associação,
Felipe Locke Cavalcanti.” – Nedens Ulisses
Freire Vieira, presidente da Associação
Mineira do Ministério Público (AMMP)
e 1º vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).
“É muito importante para fortalecer nossa união, na Conamp, uma reu-
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nião em São Paulo. A atuação do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti,
tem sido grandiosa para a gente. Entendo que esta reunião na capital paulista
foi altamente positiva.” – José Augusto
Cutrim Gomes, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão (Ampem) e diretora da Regional Nordeste da Conamp.
“Acho muito importante que a
APMP, como sempre à frente das iniciativas, com liderança nacional, tenha promovido uma reunião da Conamp para discutir assuntos de extremo interesse do
Ministério Público. A APMP está, cada
vez mais, exercendo seu protagonismo,
assumindo a sua posição nas lutas nacionais da instituição. Parabéns para a APMP,
parabéns para a Conamp.” – Luiz Antônio Fleury Filho, procurador de Justiça
aposentado, ex-presidente da APMP, expresidente da Conamp e ex-governador
de São Paulo.
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2013/ 2014
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Alexandre Mourão Tieri
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo
Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto

PEDIDO DE CERTIDÃO
SOBRE CÁLCULO
DE DIÁRIAS
A diretoria da APMP protocolou, em 24 de julho, requerimento ao procurador-geral da Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, reiterando solicitação de expedição de
certidão que identifique o teor da
decisão da PGJ que determinou, em
13 de fevereiro deste ano, a forma
de cálculo decorrente da diferença de diárias. A Associação solicita ainda que sejam discriminados
o valor base, o modo de correção
monetária e a forma de aplicação
de juros. E requer informações sobre a conclusão dos cálculos individualizados, o prognóstico de início
e término de pagamento do benefício e ainda se esta remuneração
estaria prevista na Proposta Orçamentária elaborada pelo PGJ.

REGULAMENTAÇÃO
DE FEITOS PELO
NÚMERO DE CARGOS
Ofício enviado pelo 1º vicepresidente da APMP, Marcio Sérgio Christino, à Procuradoria Criminal, sugerindo meios e criando
regras para a regulamentação de
feitos pelo número de cargos, foi
acolhido e protocolado na secretaria da PGJ. Segundo o secretário
da Procuradoria Criminal, Cesar Pinheiro Rodrigues, outras tentativas de regulamentar a matéria foram feitas sem sucesso, mas este
ofício simplifica o processo. “A
partir disto, poderemos passar a
contar com a acumulação de cargos em um breve futuro. Instaurei um protocolado na Secretaria,
pois, para que isso seja viável, serão exigidas adequações no sistema atual”, afirmou o secretário.

Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
Diretor de Prerrogativas: Saad Mazloum
Conselho Fiscal: Antonio Bandeira Neto, Enilson David Komono
e Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos (titulares); José Márcio
Rossetto Leite, Pedro Eduardo de Camargo Elias e Rogério
Sanches Cunha (suplentes).
Associação Paulista do Ministério Público
Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro
São Paulo (SP) - CEP 01007-904.
Telefone: (11) 3188-6464
www.apmp.com.br
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Vitória da Associação em favor da classe
PGJ reconhece: é indevida distinção da verba de representação e o valor de referência para substitutos

A

APMP, em 1º de outubro de
2013, requereu ao ProcuradorGeral de Justiça de São Paulo
que reconhecesse como não isonômica a diferenciação entre os Promotores de Justiça Substitutos e Titulares,
bem como entre os próprios Promotores de Justiça Substitutos, com nítida ofensa a norma constitucional.
Isto porque a Lei Complementar Estadual 615/89 determinava que o verba
de representação dos Promotores de
Justiça Substitutos vitalícios e não vitalícios deveria ser de 170% da verba
de representação mensal do Procurador Geral de Justiça, ao passo que
para os demais membros da instituição (do Promotor de Justiça da então
primeira entrância ao próprio PGJ) tal
verba era de 222%. Por demais, a Lei
615/89 fixava diferentes valores de referência para os Promotores de Justiça Substitutos não vitalícios (54% da

referência do PGJ) e vitalícios (60% da
referência do PGJ).
Isto significa que há uma diferença financeira em favor dos Membros do Ministério Público que foram
Substitutos entre janeiro de 2000 e 21
de dezembro de 2005. A exemplo: Os
vencimentos de um Promotor Substituto não vitalício em janeiro de 2003
era de R$ 5.817,12, ao passo que o correto – expurgadas tais diferenciações
– deveria ser de R$ 7.708,29.
Outro importante paradigma na
decisão do Procurador-Geral de Justiça foi o acolhimento da tese da entidade de classe de que a interrupção e
suspensão da prescrição, na órbita do
Poder Judiciário, aproveita aos Membros do Ministério Público, tese esta
recentemente sustentada no pedido
de retroatividade do subsídio.
Embora a leitura da decisão da
PGJ demonstre a intenção daquele ór-

gão em afastar todas as diferenças reclamadas, a APMP, por cautela e vigilante às
prerrogativas financeiras de seus associados, reclamou à Procuradoria Geral de Justiça que, e de forma expressa, reconheça
que a diferença da verba de representação vitimava também os Promotores de
Justiça Substitutos vitalícios, e isto porque
a decisão estribou-se em parecer que tão
somente se referiu, tocante a este ponto, à diferença cabível aos Promotores de
Justiça Substitutos não vitalícios.
Justifica-se a cautela do órgão de
classe para que, no futuro, diverso administrador não restrinja o direito dos Promotores de Justiça Substitutos vitalícios
por impropriedade formal da antecedente determinação.
A Procuradoria Geral de Justiça
determinou providências da Diretoria
Geral para a elaboração de cálculos e pagamento de acordo com disponibilidade
orçamentária.

A APMP protocolou, em 24 de
julho, requerimento ao procurador-geral da Justiça, Márcio Fernando Elias
Rosa, reiterando solicitação de expedição de certidão que identifique o
teor da decisão da PGJ que determinou, em 13 de fevereiro deste ano, a
forma de cálculo decorrente da diferença de diárias. A Associação solicita
ainda que sejam discriminados o valor base, o modo de correção monetária e a forma de aplicação de juros.
O documento também requer
informações sobre a conclusão dos cálculos individualizados, o prognóstico
de início e término de pagamento do
benefício e ainda se esta remuneração
está prevista na Proposta Orçamentária elaborada pela PGJ, que foi aprovada em 23 de julho pelo Órgão Especial. Este é o segundo requerimento
enviado neste sentido, pela APMP, ao
PGJ. O anterior foi protocolado em 19
de maio deste ano.
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APMP requer
certidão sobre
cálculo de diárias

Comissão de Modernização da 2ª Instância É CRIADA - Por eleição direta, realizada durante a 103ª Reunião de Procuradores Criminais do Estado
de São Paulo, no dia 23 de julho, no auditório Queiroz Filho do edifício sede do
MPSP, foi criada a Comissão de Modernização da 2ª Instância, grupo que se dedicará a repensar a carreira e os encargos dos procuradores de Justiça. Os três
candidatos mais votados, nomeados membros titulares, foram os procuradores de Justiça Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli (35 votos), Paulo Juricic (30
votos) e Luiz Otávio de Oliveira Rocha (26 votos). Como suplentes, José Carlos
Amorim Vilhena Nunes, Maria Amélia Nardy Pereira e Fernando Augusto de
Mello. Compareceram à reunião, entre outros, o 1º secretário da APMP, Marcio Sérgio Christino, e a diretora do Departamento de Relações Públicas e de
Eventos, Paula Castanheira Lamenza, além de Paulo Juricic, que é Ouvidor da
Associação, e o secretário da Procuradoria Criminal, Cesar Pinheiro Rodrigues.
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Proposta orçamentária incluiu pedido da APMP
Proposta incluiu previsão de pagamento da retroatividade dos subsídios, requerido pela Associação
Foto: Adeilson Diego/APMP

A

proposta de orçamento do Ministério Público para o exercício
de 2015, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça e aprovada na
reunião de 23 de julho do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, incluiu
a previsão de pagamento da retroatividade dos subsídos, que havia sido requerido pela Associação Paulista do Ministério Público (APMP) à Procuradoria Geral de Justiçano dia 24 de junho. No OE,
a proposta orçamentária foi aprovada
com ressalvas de alguns membros e um
voto contrário.
O procurador de Justiça José Roberto Dealis Tucunduva, decano daquele
colegiado, observou a necessidade de previsão de pagamento de subsídios retroativos referentes ao período de 2005 a 2009,
citando o pedido da APMP e lembrando
ao procurador-geral de Justiça, Márcio
Fernando Elias Rosa, que também preside o OE, a decisão favorável do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) ao
Ministério Público do Rio Grande do Sul,
que poderá ser estendida ao de São Paulo. Nisto, obteve concordância e reforço
por parte do colega Ruymar de Lima Nucci. “Gostaria de mais informações sobre
isso”, pediu Tucunduva.
Ruymar de Lima Nucci acrescentou: “Como já tinha alertado na reunião

Proposta da PGJ teve um voto contrário e observações feitas por outros integrantes do Órgão Especial

passada, precisamos evitar a prescrição”.
O PGJ garantiu que a matéria está contemplada na peça orçamentária, assim
como todas as despesas continuadas.
Entre elas, o pagamento das diárias baseado no teto estabelecido no
Projeto de Lei enviado pela PGJ à Assembleia Legislativa, de 1/30 da entrância final; reajuste de 5% do subsídio para janeiro aos membros do MP e
de 6% aos servidores; indenização de
1 período de férias para funcionários e
de 2 períodos para promotores e procuradores de Justiça; além de reajuste
de 10% no valor pago a título de Parce-

Apurados os nomes dos 24 novos
membros eleitos para o Conepi
Os novos membros eleitos para
o Órgão Deliberativo do Conselho de
Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) foram apurados no dia 23 de julho no Auditório Tilene de Moraes. A
votação ocorreu entre 27 de junho e
17 de julho, com voto facultativo para
todos os promotores de Justiça. Os
novos integrantes, eleitos por área
de atuação na Capital e por Regionais
no Interior, têm mandato de 1 ano.
Os eleitos foram: Albino Ferragini, Andréa Santos Souza, Anna Trotta Yaryd, Augusto Soares de Arruda
Neto, Carlos Alberto Scaranci Fernan-
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des, Carlos Gilberto Menezello Romani, Celeste Leite dos Santos, Cláudio
José Baptista Morelli, Daniel Porto Godinho da Silva, Fernando Henrique de
Moraes Araújo, Jairo Edward de Luca,
Luciano Gomes de Queiroz Coutinho,
Luiz Fernando Gagliardi Ferreira, Manoel Sergio da Rocha Monteiro, Marcelo Luiz Barone, Maurício Antonio Ribeiro Lopes, Nilton Belli Filho, Rafael
Abujamra, Robinete Le Fosse, Rufino
Eduardo Galindo Campos, Sílvio de
Cillo Leite Loubeh, Tiago de Toledo
Rodrigues, Tomás Busnardo Ramadan e Valdir Vieira Rezende.

la Autônoma de Equivalência (PAE). “A
proposta é de um aumento de 40,99%
com gasto de pessoas e 193,75% em investimento e custeio”, ressaltou o PGJ.
Porém, a procuradora Maria Cristina Pera João Viegas lembrou que estes valores são apenas uma proposta e
que pode haver contraproposta menor
do Executivo. “Minha proposta é aumentar um pouco o índice de aumento
do PAE, já que nossos vencimentos estão congelados há tanto tempo. E sabemos que receberemos corte”, disse.
A proposta foi negada, porém apoiada
por outros membros do OE, como Paulo Afonso Garrido de Paula e Ruymar
de Lima Nucci.
CONTA INFERIOR - A procuradora Natália Fernandes Aliende fez questão de
apresentar seu voto contrário à proposta de orçamento por escrito. “A Lei
de Responsabilidade Fiscal prevê que
o MP possa gastar até 2% em despesas
com pessoal. A peça apresentada não
contempla, no geral, 1,6%. Uma conta
inferior a outros Ministérios Públicos
de Estados menos abastados”, observou. “Nós, procuradores, trabalhamos
sem sequer um funcionário, um analista, no maior MP do país. A proposta
está aquém do limite. Meu voto é pela
rejeição e apresentação de uma nova
proposta mais adequada aos anseios e
expectativas de toda a classe. Isso sem
contar que já esperamos pela redução”,
registrou Natália Aliende.
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Departamento de Seguros da APMP
atinge picos de 100% de renovação
Resultado comprova eficiência do atendimento e satisfação por parte dos associados

Setor oferece apólices de automóveis,
seguros de vida, de aparelhos
eletrônicos, de imóveis residenciais e
até seguro-fiança

D

e 2013 para cá, o Departamento de
Seguros da APMP tem atingido picos mensais de 100% de renovação
de contratos. O setor lida com aproximadamente 2.200 apólices de automóveis, além
de seguros de vida, de aparelhos eletrônicos, de imóveis residenciais e até segurofiança, entre outros. O índice de renovações comprova eficiência do atendimento e satisfação por parte dos associados.
A APMP trabalha com seguradoras
reconhecidas no mercado: Mapfre, Porto Seguro, SulAmérica e Chubb Seguros O
departamento trabalha também com três
grandes corretoras, que auxiliam na negociação e intermediação, o que resulta em

descontos significativos para todos os tipos
de seguros aos associados e seus familiares de primeiro grau, cônjuge, filhos e pais.
“Tudo isso facilita nossa cotação e
preços muito competitivos. Lembramos ainda que nosso seguro é em grupo, o que nos
confere descontos ainda maiores”, afirma
a gerente do Departamento, Regina Célia
Alves de Assis. Essas vantagens refletem a
resposta positiva por parte dos associados.
“Temos fechamentos mensais e, na grande
maioria deles, atingimos 100% de renovação de seguros”, confirma Claiton Sierra,
supervisor do Departamento.
VANTAGEM E CARÊNCIA BAIXA - Além
das coberturas tradicionais, a APMP está

oferecendo um novo modelo, com valores resgatáveis, nos moldes de uma previdência privada - mas com a vantagem
de cobertura em caso de morte ou invalidez. “Graças a uma negociação feita
pela atual diretoria da APMP, ainda garantimos uma carência mais baixa para
o público acima de 65 anos, para qualquer seguro de vida”, garante Regina Alves de Assis.
Para entrar em contato com o Departamento, ligue para o telefone (11)
3188-6464 ou envie e-mails para auto1@
apmp.com.br (Claiton Sierra) ou fatvida@
apmp.com.br (Edson Freire da Silva), ou
dirija-se pessoalmente à Sede Executiva.

Setor faz, em média, 20 novos seguros de automóveis por mês

O promotor Marcelo Dawalibi elogia o atendimento
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O setor de seguros para automóveis é um dos mais procurados na
APMP. “Nossa média é de 20 novas apólices por mês. Hoje já contamos com
cerca de 2.200 segurados”, comenta a
coordenadora de seguros de automóveis, Maria Lucia Lujan. Um dos aspectos mais relevantes para os segurados
é que o Departamento acompanha o
processo desde sua contratação até a
utilização (em casos de sinistro), vistoria

prévia e até quando o veículo está em
conserto em oficinas e concessionárias.
“O atendimento é muito bom.
Opto pelo seguro da APMP primeiro
pelo preço e, segundo, pela assistência
dada pela equipe”, elogia o promotor de
Justiça Marcelo Dawalibi. “Já passei por
problemas anteriormente, em outros
lugares. Isso não acontece aqui, sempre podemos contar com o suporte do
Departamento de Seguros”, completa.
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Faleceu em julho Plínio de Arruda Sampaio,
relator do Ministério Público na Constituição
Figura proeminente da política brasileira, colaborou com campanhas institucionais da APMP
Foto: Adeilson Diego/APMP

N

o dia 8 de julho, faleceu na capital paulista Plínio de Arruda
Sampaio, figura proeminente da
política brasileira e considerado um dos
mais respeitados intelectuais de esquerda católica, ex-promotor de Justiça e relator do texto sobre o Ministério Público
na Constituição Federal. Recentemente,
colaborou com a APMP em suas campanhas institucionais. Também esteve no
seminário “Ciclo de Debates do Ministério Público nos 25 anos da Constituição
Federal”, idealizado pelo Movimento do
Ministério Público Democrático (MPD)
e realizado no auditório da Sede Social
da Associação, em 8 outubro de 2013.
Em 2013, Plínio de Arruda Sampaio
esteve com a APMP em audiência na Assembleia Legislativa, no mês de maio, contra a
PEC 01 e a PEC 37, propostas de emendas
às constituições estadual e federal, respectivamente, e que atentavam contra o poder de investigação do Ministério Público.
No mesmo ano, em setembro, foi homenageado pela Associação durante evento
do Grupo de Estudos “João Batista de Arruda Sampaio”, de Mogi das Cruzes/Guarulhos, que tem o nome de seu pai. Naquela ocasião, o ex-promotor de Justiça

Zenon Lotufo Tertius, Celeste Leite dos Santos e Felipe Locke Cavalcanti entregando a placa em Guarulhos

e ex-deputado federal recebeu uma placa em homenagem ao seu pai, João Batista de Arruda Sampaio, assinada pelo presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti,
e pelos coordenadores regionais dos Grupos de Estudos, Celeste Leite dos Santos
e Zenon Lotufo Tertius.
A atuação de João Batista de Arruda Sampaio, ex-promotor, ex-procurador
de Justiça, ex-corregedor geral do MP e

ex-presidente da APMP, da qual foi um
dos fundadores, permeou o depoimento
que Plínio de Arruda Sampaio concedeu
ao projeto “Memórias dos Aposentados”,
uma de suas últimas entrevistas (leia notícia abaixo). “Meu pai foi um dos articuladores desta instituição”, afirmou.
A diretoria da APMP foi representada
no velório do político pelo presidente
Felipe Locke Cavalcanti.

Foto: Luiz Henrique/APMP

Depoimento para a APMP foi uma de suas últimas entrevistas
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A APMP teve o privilégio de registrar uma das últimas vado para o projeto “Memórias dos Aposentados”, que está
entrevistas do ex-promotor de Justiça e deputado federal resgatando histórias de vidas dos promotores e procuradoconstituinte Plínio de Arruda Sampaio. O depoimento foi gra- res de Justiça aposentados e também do próprio Ministério
Público de São Paulo. O projeto é coordenado pela diretora
do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.
Plínio de Arruda Sampaio foi aprovado em concurso e tornou-se promotor de Justiça em 1954. “Fui nomeado
promotor substituto, até ter comarca, em Campinas. Lá eu
fiquei dias e em seguida fui para a minha comarca, Sertãozinho”, acrescentou. Logo depois, seu pai, João Batista de
Arruda Sampaio, foi nomeado secretário estadual da Segurança Pública e o convocou para trabalhar em seu gabinete.
Ao fim desta experiência, o jovem promotor foi para Pindamonhangaba, onde não ficou muito tempo. Quando Carlos
Alberto Alves de Carvalho Pinto assumiu o governo de São
Paulo em 1959, chamou Plínio para assumir a subchefia da
Casa Civil. Foi ali que iniciou a carreira política que o levaria
A diretora Cyrdêmia da Gama Botto e Plínio de Arruda Sampaio, em março a ser eleito deputado federal por duas vezes.
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MINHA PROMOTORIA

Projeto Comarca Terapêutica cresce
e adapta práticas de Portugal

Promotor Fábio Rodrigues Franco de Lima

O

projeto piloto Comarca Terapêutica, na Comarca de São José dos
Campos, evoluiu e a partir de
agosto deste ano contará também com
o apoio de órgãos de saúde e segurança, um modelo utilizado em Portugal. A
iniciativa convoca usuários ou dependentes de álcool ou outras drogas, praticantes de delitos de baixo risco, a comparecerem, junto de seus familiares, ao
salão do Júri para acompanharem uma
palestra proferida por um grupo formado pelo promotor de Justiça, um ex-dependente, profissionais da área da saúde
e membros de entidades de autoajuda.
A partir do segundo semestre, a
interação com o usuário de drogas e álcool terá início nas delegacias. Ao serem
autuados, os infratores serão encaminhados, junto com um familiar, a um órgão
de saúde, onde passarão por triagem e
avaliação de seu grau de dependência,
depois de assinarem Termo de Compromisso. Os departamentos de Psicologia
das Faculdades Unip e Anhanguera de
São José dos Campos, parceiros do projeto, avaliarão se o infrator é usuário ocasional, abusivo ou dependente químico.
“Toda essa avaliação profissional será anexada ao processo para que
o Promotor possa ter uma visão mais realista do réu. Esse trabalho integrado é o
ponto chave para que o projeto funcio-
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ne ainda melhor, já que depois continuaremos o trabalho que já estamos realizando hoje”, explica o coordenador do
projeto, promotor de Justiça Fábio Rodrigues Franco de Lima. Delegados e escrivães já estão sendo treinados. Também
passarão por processo de capacitação,
nos próximos meses, integrantes da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana.
Os índices de aceitação das Audiências de Justiça Terapêutica têm ultrapassado os 80%, fato comemorado pelo
coordenador do trabalho. Somente em
2013, atenderam 257 usuários de drogas (réus em processos judiciais) e 149
familiares. Do total desses dependentes químicos, 146 foram encaminhados
para tratamento por escolha própria.
O PROJETO - Depois de os dependentes
químicos comparecerem ao Salão do
Júri, há ainda uma conversa com os familiares para abordar a questão da codependência. Na ocasião, também é dis-

cutido o papel da família na luta contra
a dependência química.
Enquanto isso, os usuários são enviados, em grupos separados, para salas
nas quais participam de “processos circulares”; atividades que ajudam os indivíduos a refletirem sobre seus atos. Cada
“círculo” é conduzido por um profissional denominado “facilitador”, capacitado em áreas como Justiça Restaurativa,
e acompanhado por um profissional da
Saúde e outro do Direito.
Quando terminam os “processos circulares”, o autor do delito recebe a proposta para tratamento, conforme seu perfil; “programa de tratamento” ou “programa de prevenção”. Estas
ações serão realizadas pela área de saúde e pelos grupos de autoajuda participantes. Cumprido o programa, o réu tem
seu processo criminal arquivado. Caso
desista do tratamento, a pessoa tornase ré em processo criminal.

TJSP manda prender indivíduo que
auxiliou atear fogo em coletivo
Foto: Reprodução/MPSP

Foto: Marcos Palhares/APMP

A partir do segundo semestre, interação com o usuário de drogas e álcool terá início nas delegacias

Promotor de Justiça Tomás Busnardo Ramadan

Inconformado com a rejeição
de denúncia que atribuía delito de
dupla tentativa de homicídio, na forma de dolo eventual, ao indivíduo
que ajudara a colocar fogo no interior de ônibus de transporte regular
de passageiros, o promotor Tomás
Ramadan interpôs recurso, sustentando a necessidade de reforma da
decisão. Na ocasião, o motorista e a

cobradora do coletivo foram atingidos pelas chamas.
O Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJSP), por meio de sua
3ª Câmara Criminal, ao dar provimento
ao recurso, afirmou a compatibilidade
do dolo eventual com a forma tentada
do homicídio, afastando todos os fundamentos invocados pela magistrada
para rejeitar a inicial. A Corte, por fim,
restabeleceu a sua custódia cautelar.
Segundo o promotor Tomás Ramadan, “a decisão do Tribunal de Justiça teve o mérito de corrigir o precipitado entendimento da magistrada, que
abriria um flanco enorme para a impunidade, permitindo ao Ministério Público que tente responsabilizar, por crime
doloso contra a vida, indivíduos cujos
atos de vandalismo ultrapassam os limites dos danos meramente materiais”.
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Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

Acampamento agitou Sede Campestre

Foto: Adeilson Diego/APMP

Durante uma semana, crianças e adolescentes se divertiram com várias atividades recreativas

N

tre, em São Roque, com apoio da Ativa
Eventos. Crianças e adolescentes entre
6 e 14 anos se divertiram com atividades
recreativas, esportivas, artísticas, cultu-

rais e educativas. O evento foi coordenado por Paula Castanheira Lamenza, diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos da APMP.

Foto: Adeilson Diego/APMP

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

a semana de 18 a 26 de julho,
28 crianças e adolescentes participaram do XXXI Acampamento de Férias da APMP na Sede Campes-

CAMINHADA PELA PAZ - A diretoria da APMP foi representada pelo
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, na Caminhada pela Paz,
evento organizado pelos promotores de Justiça Roberto Livianu, de
ascendência judaica, e Laila Shukair,
descendente de palestinos. A caminhada aconteceu no domingo, 27 de
julho, no Parque do Ibirapuera, em
São Paulo. Vários membros do MP
compareceram, entre eles, a promotora Luciana Bergamo Tchorbadjian.
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Foto: Regional Santos/APMP

JANTAR COMEMORATIVO - Os 25 anos do 67º Concurso de Ingresso na Carreira
do MPSP foram comemorados no dia 11 de julho, em jantar no restaurante Grand
Cru. O evento foi organizado pela promotora Denise de Oliveira Nascimento, uma
das aprovadas naquele concurso, em conjunto com o setor de Eventos da APMP.

FESTA JUNINA - A Sede Regional de Santos da APMP realizou, em 30/06, uma festa
junina. Cerca de 100 pessoas compareceram. A festa foi organizada pelo diretor regional, Carlos Alberto Carmello Júnior, e por seu adjunto, Roberto Mendes de Freitas Júnior. A diretoria da APMP foi representada pelo 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.
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