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Classe será consultada sobre
elegibilidade de promotor à PGJ

Direito foi defendido em 2014 por trabalho de Deborah Pierri, diretora da APMP

Ação do MP garante
devolução de R$ 71
milhões à Prefeitura
O Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo assinaram, no dia 13/02,
novo acordo para que os bancos Citibank, norte-americano, e o suíço UBS
paguem indenizações aos cofres públicos no valor de US$ 25 milhões (R$ 71
milhões), dos quais US$ 22,6 milhões serão destinados à criação do Parque Augusta e à instalação de creches. Responsáveis pela ação foram os promotores
de Jusiça Silvio Antonio Marques, José
Carlos Guillem Blat, Valter Foletto Santin e Karyna Mori.
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ompromisso foi assumido pelo
procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, durante
reunião do Conselho de Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi)
no dia 30/01. No início de 2014, Deborah
Pierri, uma das diretoras do Departamento de Previdência APMP, já havia defendido o direito de promotor de Justiça se
candidatar ao cargo de PGJ em trabalho
de sua autoria enviado ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores, e posteriormente encaminhado ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP).
A gestão anterior da APMP ingressou
com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o artigo 10 da Lei Complementar 734/93, que estabelece regras para eleição do PGJ. Páginas 2 e 3

O 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, o diretor geral da Fundação Escola Superior do Ministério
Público de MG, Antônio Sérgio Tonet, o presidente da Associação Goiana do Ministério Público, Benedito Torres
Neto, o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, José Augusto Cutrim Gomes, o
promotor de Justiça vítima do atentado, Marcus Vinícius Ribeiro Cunha, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, a procuradora de Justiça de MG, Gisela Potério Santos Saldanha, e o 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere

Segurança no MP: diretoria da APMP
participou de ato público em Uberlândia
Em 27/02, a diretoria da Associação Paulista do Ministério Público (APMP) compareceu a um ato público em Uberlândia (MG), em repúdio ao atentado à bala sofrido pelo
promotor de Justiça mineiro Marcus
Vinícius Ribeiro Cunha e em defesa
da atuação do Ministério Público.
O promotor sofreu a violência seis
dias antes, no município mineiro de
Monte Carmelo, mas já está recuperado. Nos dias 24 e 25/02, o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado

Teixeira Júnior, participou de reunião extraordinária da Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), em Brasília,
que debateu a segurança institucional dos promotores e procuradores
de Justiça no país e aprovou moção
de repúdio à tentativa de homicídio
ocorrida em Minas Gerais.
A APMP, assim como outras
associações estaduais, emitiu Nota
Pública sobre o atentado ocorrido
em Minas Gerais.
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

UM MINISTÉRIO PÚBLICO MAIS DEMOCRÁTICO
Desde sua gestão anterior, a
APMP reivindica a alteração das normas do Ministério Público para ampliar
a visão democrática da instituição, possibilitando que os promotores de Justiça
também possam se candidatar ao cargo
de procurador-geral de Justiça. Na época, nossa entidade de classe ingressou
com ação contra o artigo 10 da Lei Complementar 734/93, que estabelece regras para eleição do PGJ em nosso Estado, mas ela foi julgada improcedente.
Posteriormente, já na atual gestão, uma de nossas diretoras do Departamento de Previdência APMP, Deborah
Pierri, voltou a defender esse direito de
elegibilidade dos promotores de Justiça
em um completo e brilhante trabalho
de sua autoria encaminhado ao Órgão
Especial do Colégio de Procuradores e,

posteriormente, ao
Conselho Superior
do Ministério Público. Essas duas iniciativas foram decisivas para que a questão fosse levada ao Conselho de Conselho de Estudos e Políticas Institucionais,
onde o tema ganhou relevância a partir
do segundo semestre do ano passado.
E foi lá no Conepi, em fevereiro, que
os colegas receberam a notícia do compromisso, por parte da Procuradoria-Geral de
Justiça, de realização de consulta à classe
sobre o tema ainda no primeiro semestre deste ano. Se ocorrer, será mais uma
grande conquista visando um Ministério
Público mais democrático. Aguardemos.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“Parabéns à APMP. Lamentável
esse episódio contra o colega mineiro.”
- Daniel Magalhães Albuquerque Silva,
promotor de Justiça, sobre Nota Pública emitida pela entidade de classe após
o atentado à bala sofrido em 21/02 por
Marcus Vinícius Ribeiro Cunha, promotor de Justiça em Monte Carmelo (MG)
"E viva a democracia institucional!"
- Rodrigo Augusto de Oliveira, promotor
de Justiça, sobre o debate realizado pela
APMP, em 27/02, com os candidados às
indicações, por São Paulo, ao Conselho

Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP)
“Muito boa a matéria, bem como
a foto. Vocês pesquisaram e trouxeram
mais informações. Obrigado.”
- Luís Paulo Sirvinskas, procurador de
Justiça e diretor de Gestão Ambiental
da APMP, sobre notícia publicada no site
da entidade de classe sobre sua eleição,
no mês de fevereiro, para a Academia
de Letras, Ciências e Artes da Associação Paulista dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo (Afpesp)

N A I N T E R N E T:
www.apmp.com.br

Facebook:

APMP - Associação Paulista do Ministério Público

Bourbon Atibaia Convention & SPA Resort
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ATO PÚBLICO CONTRA
O ATENTADO AO
PROMOTOR MINEIRO
Em 27/02, o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez e o 1º tesoureiro Marcelo Rovere participaram,
em Uberlândia (MG), do ato público em repúdio ao atentado a
bala sofrido seis dias antes pelo
promotor de Justiça Marcus Vinícius Ribeiro Cunha, do município
mineiro de Monte Carmelo. Além
da diretoria da APMP, o ato público contou ainda com as presenças
do procurador-geral da República,
Rodrigo Janot Monteiro de Barros,
e do 1º vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), Nedens Ulisses Freire Vieira, entre
outras autoridades.

APMP OFICIALIZOU NOVOS
INTEGRANTES DA
DIRETORIA EM FEVEREIRO
A diretoria da APMP oficializou no início de fevereiro seu
novo 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, e sua nova suplente
do Conselho Fiscal, Valéria Maiolini. Os novos diretores substituem, respectivamente, Alexandre
Mourão Tieri e Luciana Bergamo
Tchorbadjian, que precisaram se
afastar da diretoria da Associação
para assumirem cargos de assessores na Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP). Tiago de Toledo Rodrigues é membro do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi). A mudança
havia sido definida em reunião da
diretoria no dia 16/01, na Sede
Executiva, nos termos do Artigo
31 do Estatuto da APMP.

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 Valéria Maiolini
(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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Elegibilidade de promotor para PGJ será
definida em consulta aos membros do MP
Em 2014, Deborah Pierri, diretora da APMP, defendeu esse direito em trabalho de sua autoria
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ma consulta à classe sobre a proposta de alteração da Lei Orgânica do Ministério Público para que
promotores de Justiça possam se candidatar ao cargo de procurador-geral de Justiça
deverá ser realizada ainda neste semestre.
Este foi o compromisso assumido pelo procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando
Elias Rosa, durante reunião do Conselho de
Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) no dia 30/01. “Minha vontade é fazer uma consulta à classe de forma
eletrônica e o Cetic [Centro de Tecnologia
da Informação e Comunicação] já está preparando um sistema específico para que tenhamos uma fonte de consulta permanente
à classe. Enviarei modelo a todos e o colegiado aprova ou não na próxima reunião. O
questionamento poderá ser realizado ainda neste semestre, como já apalavrei”, afirmou o PGJ, que também preside o Conepi.
“São Paulo é hoje um dos únicos cinco Estados da Federação que ainda não admitem promotores disputando o cargo de
PGJ. Não podemos perder muito tempo”,
observou, na ocasião, Celeste Leite dos Santos, integrante do Conepi e uma das diretoras, na Associação Paulista do Ministério
Público, do departamento APMP Mulher.
No início de 2014, Deborah Pierri, uma das
diretoras do Departamento de Previdência
APMP, já havia defendido o direito de promotor de Justiça se candidatar ao cargo de
PGJ em trabalho de sua autoria enviado ao
Órgão Especial do Colégio de Procuradores,
e posteriormente encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).
Na época, depois de pedir vista no requerimento, o conselheiro José
Oswaldo Molineiro convenceu-se de sua
legitimidade e tentou levá-lo à votação
na reunião do CSMP de 18/03/2014. No
entanto, em votação preliminar, o colegiado decidiu pelo “não conhecimento”,
com votos divergentes de Molineiro e de
Pedro de Jesus Juliotti. Em 22/10/2014,
Fernando Henrique de Moraes Araújo, conselheiro do Conepi, lembrou, em
mensagem enviada ao procurador-geral
de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa,

Trabalho de autoria de Deborah Pierri, defendendo a elegibilidade de promotor à PGJ, foi enviado ao OE e ao CSMP

ao secretário do Conepi, Rafael Abujamra, e aos demais colegas do colegiado,
a necessidade de análise do tema nesta
reunião e o compromisso de realização
de plebiscito com a classe sobre o tema.
AÇÃO DA APMP - Antes disso, em
11/02/2014, o PGJ, que preside tanto o

Órgão Especial quanto o CSMP, havia recordado aos colegas a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que a diretoria anterior da APMP ingressou contra o
artigo 10 da Lei Complementar 734/93,
que estabelece regras para eleição do
PGJ. Ela foi julgada improcedente.

STF mantém resolução do CNMP
favorável ao auxílio-moradia
No Supremo Tribunal Federal
(STF), o ministro Dias Toffoli, relator do
Mandado de Segurança (MS) 33464, negou segmento ao MS impetrado pela
Advocacia Geral da União (AGU) contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que dispõe favoravelmente sobre o pagamento de auxílio-moradia para a classe. Apesar da
liminar concedida em 25/09/2014 pelo
STF determinando pagamento imedia-

to do benefício para os juízes estaduais, e da garantia de similaridade com
o Ministério Público, ainda não há previsão no Estado de São Paulo.
A APMP protocolou o primeiro
requerimento de implementação do
pagamento mensal do auxílio-moradia em 1º/10/2013, e fez uma segunda
solicitação em 25/09/2014. Até o momento, os pleitos da entidade de classe
não foram decididos ou respondidos.
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APMP impetrou mandado
de segurança contra
audiências de custódia

APMP NA IMPRENSA
DIRETORES PUBLICARAM
ARTIGO NA CARTA CAPITAL

CBN OUVIU 2º SECRETÁRIO
SOBRE FUNDAÇÃO CASA
Para reforçar o assunto, o
2º secretário da APMP, Tiago de
Toledo Rodrigues, que é também
membro do Conselho de Estudos
e Políticas Institucionais (Conepi),
concedeu em 09/02 entrevista ao
âncora da Rádio CBN, Milton Jung,
sobre as condições da Fundação
Casa e as deficiências na qualidade das medidas socioeducativas aplicadas pela instituição aos
jovens infratores. O entrevistado
abordou o atendimento feito aos
menores pelo governo do Estado
de São Paulo e o alto investimento
público. “Em nossas visitas às unidades da Fundação Casa, encontramos um sistema que não atende as necessidades. Nós temos
um problema gravíssimo que afeta as unidades da Fundação Casa
em todo o Estado, que é a superlotação”, afirmou, na ocasião, o 2º
secretário da APMP.
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Preocupações da classe sobre o assunto foram abordadas no CSMP
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

Tiago de Toledo Rodrigues,
2º secretário da APMP, Fabiola
Moran Faloppa, diretora do Departamento de Patrimônio, Daniela Hashimoto, uma das diretoras
da APMP Mulher, e Pedro Eduardo de Camargo Elias, suplente do
Conselho Fiscal da Associação, estavam entre os autores do artigo
“A falência da Fundação Casa”, publicado pela revista Carta Capital
em 06/02. Todos são promotores
de Justiça da Infância e Juventude, assim como os outros autores
do texto: Adriana de Morais, Fabio José Bueno, Marcos de Matos,
Oswaldo Barberis, Oswaldo Monteiro, Paula Pruks e Santiago Miguel Nakano Perez. O artigo afirma que “as políticas públicas relacionadas aos adolescentes infratores não apresentaram, ao menos
no Estado de São Paulo, resultados minimamente satisfatórios”.

José Oswaldo Molineiro abordou assunto no Conselho Superior

A

APMP impetrou mandado de segurança contra o procedimento
do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJSP) que estabelece audiências de custódia, “diante de violação
de direito líquido e certo dos Associados
da Impetrante”. O documento foi protocolado no TJSP em 23/02. O Tribunal de
Justiça rejeitou o mandado de segurança, mas ainda cabe recurso à decisão.
A questão sobre as audiências de
custódia já havia sido abordada em reunião do Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP) no dia 03/02. Quem levou o assunto para o colegiado foi o con-

selheiro José Oswaldo Molineiro, baseado em ofício de promotores do interior
alertando sobre “a criação de um procedimento processual penal ao arrepio do
próprio Código de Processo Penal, além
da inquestionável irrelevância da medida”.
Apoiado pelo conselheiro Pedro de Jesus Juliotti, Molineiro defendeu que a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) deveria ter uma posição “mais
firme, incisiva e esclarecedora”. “Em
Nota Técnica, a PGJ entendeu em outubro passado ser a audiência de custódia inconstitucional. Se esse é o posicionamento oficial da instituição, mais
uma razão para que o MP se pronuncie
formalmente sobre esse novo procedimento”, disse o conselheiro.
Em resposta, o PGJ, Marcio Elias
Rosa, que preside o CSMP, afirmou que
não assinaria o termo de cooperação
entre o Judiciário e o Executivo para a
implementação do projeto, assim como
todo o Ministério Público brasileiro.

Órgão Especial tirou da pauta proposta
para instituição de promotorias regionais
A elaboração de um anteprojeto de lei para a instituição de promotorias de Justiça regionais, estadual e metropolitana no âmbito do Ministério Público paulista foi o principal assunto discutido na reunião do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores realizada em 04/02. Trata-se de proposta encaminhada ao
colegiado pelo procurador-geral de
Justiça, Marcio Fernando Elias Rosa,
para que seja feita alteração da Lei
Orgânica do Ministério Público visando a adequação da estrutura ao perfil estabelecido pela Constituição Federal de 1988.

A PGJ propõe a instituição de
órgãos de execução em primeira instância, organizados em base territorial, com a criação de promotorias
especializadas e regionalizadas sem
prejuízo da atuação das promotorias locais, principalmente em áreas
de atuação coletiva, como educação,
saúde, segurança alimentar e nutricional , além do meio ambiente. Por
decisão unânime do colegiado, a proposta do PGJ foi tirada da pauta de
resoluções e passou a diligência, para
que o assunto possa ser melhor debatido por toda a classe antes de se
tornar anteprojeto formal.
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Após ação do Ministério Público, bancos
devolvem mais R$ 71 mi aos cofres públicos
Responsáveis pela ação foram os promotores Silvio Marques, José Carlos Blat, Valter Santin e Karyna Mori
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Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo assinaram, no dia 13/02, novo acordo para que os bancos Citibank, norte-americano, e o suíço UBS paguem
indenizações aos cofres públicos no
valor de US$ 25 milhões (R$ 71 milhões), dos quais US$ 22,6 milhões
serão destinados prioritariamente
para que a administração municipal
dê andamento à criação do Parque
Augusta e à instalação de creches.
O restante será destinado à Fazenda
Estadual, que deverá financiar com
o valor perícias judiciais.
Ambos os acordos deverão ser
submetidos à aprovação do Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP) e à homologação por uma das
Varas da Fazenda Pública da Capital.
Os responsáveis foram os promotores de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital Silvio Antonio
Marques, José Carlos Guillem Blat,
Valter Foletto Santin e Karyna Mori;
pelo subprocurador-geral de Justiça,
Nilo Spínola Salgado Filho; pelo secretário municipal de Negócios Jurídicos, Robinson Barreirinhas; e pelo
procurador-geral do Município, Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho.
José Carlos Blat é um dos diretores
de Relações Públicas da APMP.
De acordo com a ação, os bancos não desviaram verba pública diretamente, mas foram usados por Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo, e
por seus familiares para desviar verba municipal de forma ilícita. As instituições aceitaram o acordo que os
livra de ações judiciais por negligência. Agora, são três os acordos já fechados com bancos que, segundo o
Ministério Público, foram usados pelo
ex-prefeito para movimentar recursos
obtidos de maneira ilícita. Em fevereiro de 2014, o banco alemão Deutsche Bank fechou acordo semelhante
e realizou o ressarcimento de US$ 20
milhões aos cofres públicos.

NOVO OUVIDOR - O procurador de Justiça Roberto Fleury de Souza Bertagni foi
eleito em 25/02 o novo ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Ele recebeu 152 votos, contra 77 votos dados ao procurador de Jutiça Paulo Juricic (houve também 7 votos em branco e 13 nulos). Compareceram 249 eleitores,
correspondentes a 83% do Colégio de Procuradores. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, compareceu à votação e cumprimentou os dois candidatos.

INDICAÇÕES – Em 28/08, houve eleição para indicações às vagas no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Para o CNJ, o eleito foi Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior, com 939 votos contra 691 de Roberto Livianu, e para o CNMP o eleito foi Fernando Henrique de Moraes Araújo, com
845 votos contra 776 dados a Paulo Marco Ferreira Lima. No dia anterior, a APMP
fez debate com os candidatos, com mediação de Paulo Álvaro Chaves Martins
Fontes, que foi auxiliado pela procuradora de Justiça Luciene Angélica Mendes.
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