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APMP promove 1º Ciclo de
Palestras sobre o Novo CPC

Antonio Carlos Marcato e José Santos Bedaque fizeram primeiras apresentações
Foto: Rodrigo Cravo/APMP
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

A

APMP promove o 1º Ciclo de Palestras sobre o Novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor
em 2016. As primeiras exposições foram
dos professores Antonio Carlos Marcato e José Roberto dos Santos Bedaque.
O Ciclo prossegue com palestras de Clilton Guimarães dos Santos, Hugo Nigro
Mazzilli, Antonio Carlos Matteis de Arruda Júnior e Deborah Pierri. Dezenas de
pessoas compareceram às exposições e
outras centenas acompanharam a transmissão online, ao vivo, pelo site da APMP
- onde os vídeos de todas as palestras ficarão disponíveis para os associados, em
área restrita.
Páginas 6 e 7

Interesse pelo tema levou dezenas de pessoas às palestras no Auditório Francismar Lamenza, da Sede Social da APMP

APMP tem vacinação recorde
Foto: Rodrigo Alencar/APMP

A

Campanha de Vacinação contra a Gripe promovida pela
APMP, entre os dias 13 e 14
de maio, imunizou um total de 1.748
pessoas. A quantidade de vacinas
aplicadas representou um aumento de 16,5% em relação à campanha
de 2014, quando a APMP imunizou
1.459 pessoas. Os associados puderam se vacinar na Sede Executiva, no
Fórum da Barra Funda e nas Sedes Regionais, em todo o Estado. A campanha observou recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Iniciada pela diretoria da APMP em

Página 5

Barra Funda sedia
evento sobre MP e
vítimas da violência
Página 10

Campanha anual observa as recomendações da OMS

2013, a campanha é coordenada pelo
Departamento Médico.
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Associação faz 4º Passeio à Aparecida Página 12
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Diretoria consolida
diálogo institucional
na Câmara Federal

Promotoras fazem 1º
encontro ‘Mulheres
Pra Frente’
Página 11
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PRESENÇA INSTITUCIONAL em brasília
A diretoria da APMP trabalha para
reforçar sua presença institucional em
Brasília. Em maio, visitamos diversos parlamentares no Congresso, dos mais variados partidos, para tratar de questões
de interesse da classe e da sociedade.
Com o deputado federal Carlos
Sampaio, soubemos que o Projeto de Lei
1043/15, que trata sobre o Instituto de
Prescrição, recebeu Regime de Urgência.
Foi a APMP quem encaminhou ao parlamentar, em março deste ano, o documento que deu origem ao projeto, de autoria da promotora Lucia Nunes Bromerchenkel, que foi assinado por 93 colegas
que atuam no Fórum da Barra Funda.
Também estivemos com o deputado Edson Moreira, que sugeriu que a
APMP proponha, através de interlocução e participação da classe, antepro-

jetos de Lei que versem, principalmente,
sobre Segurança Pública. O parlamentar se colocou à disposição para apresentá-los à Frente Parlamentar de Segurança Pública, que integra, e encaminhá-los na Câmara Federal.
Por fim, participamos também
do lançamento da Frente Parlamentar
Contra o Abuso e a Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, a convite do
deputado federal Roberto Alves. Dessa
forma, consolidamos o diálogo institucional, propositivo e atuante da APMP e
dos promotores e procuradores de Justiça paulistas com o Congresso Nacional.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“Para mim é um prazer receber em
Brasília o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, junto com o 1º secretário
Paulo Penteado Teixeira Junior. Aproveito para agradecer todos os membros do
Ministério Público de São Paulo e as iniciativas legislativas que têm me enviado.
Todas as vezes que tiverem uma iniciativa legislativa, que achem oportuna para
o Brasil, estou à disposição de vocês.” –
Carlos Sampaio, procurador de Justiça
licenciado, deputado federal e líder do
PSDB na Câmara Federal

“O evento sobre o Novo Código
de Processo Civil é fundamental. A APMP
está de parabéns por reunir especialistas
para falar sobre o tema.” – Antonio Carlos
Marcato, professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da USP

N A I N T E R N E T:

“Excelente evento promovido pela
APMP Mulher: ‘Saúde Laboral e Rupturas
- As diversas fases da vida da mulher’. Parabenizo as colegas pela iniciativa. Queremos mais!” – Gislaine Caresia, secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil

www.apmp.com.br

Facebook:

APMP - Associação Paulista do Ministério Público

Twitter:

@apmp_sp
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“Uma iniciativa louvável o Ciclo
sobre o Novo CPC, das mais dignas de
elogios, e eu cumprimento a APMP.” –
José Roberto dos Santos Bedaque, professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da USP

Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2015/ 2016
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Tiago de Toledo Rodrigues
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo

PLC é tema de reunião
entre diretorias da
APMP E da APAMAGIS
A diretoria da APMP recebeu em 18/05 visita do presidente
da Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis), Jayme Martins
de Oliveira Neto, para debater assuntos de interesse comum. Entre
eles, o conteúdo do Projeto de Lei
Complementar 49/2014, de autoria
do Tribunal de Justiça (TJSP), que altera a denominação dos Foros Distritais do Interior e a entrância de
Unidades Judiciárias do Estado, atualmente em trâmite na Assembleia
Legislativa (Alesp). Representando a
APMP, estiveram na reunião o presidente, Felipe Locke Cavalcanti, o
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário, Paulo
Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.

PEC DA BENGALA eleva
para 75 anos idade
para aposentadoria
A Proposta de Emenda à
Constituição 42/2003, também
conhecida como PEC da Bengala,
que eleva de 70 para 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas,
foi promulgada pelo Senado como
Emenda Constitucional 88/2015, no
dia 07/05. O novo patamar de idade para aposentadoria compulsória terá impacto, por exemplo, na
composição do Supremo Tribunal
Federal (STF), que tem cinco ministros em sua composição que alcançariam 70 anos até 2018, e que
agora permanecerão nas funções
por mais cinco anos. No entanto,
a nova Emenda Constitucional não
afeta o Ministério Público.

Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto
Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
Diretor de Prerrogativas: Salmo Mohmari dos Santos Junior
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 Valeria 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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Em maio, campanha de Vacinação da
APMP imuniza mais de 1,7 mil pessoas
Quantidade de vacinas aplicadas contra a gripe registrou aumento de 16,5% em relação a 2014
Foto: Rodrigo Alencar/APMP

A

Os associados puderam se vacinar na Sede Executiva, no Fórum da Barra Funda e nas Sedes Regionais, em todo o Estado

VISITA À DIRETORIA – O 1º vice-presidente da APMP,
Marcio Sérgio Christino, e a diretora do Departamento
de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, recepcionaram na Sede Executiva, em 27/05, o desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Thiers
Fernandes Lobo, nomeado pelo 5º Constitucional na vaga
reservada ao Ministério Público, e a procuradora de Justiça aposentada Marilisa Germano Bortolin. No Concurso
82 do Ministério Público de São Paulo, em 2001, Cyrdêmia, Marilisa e Thiers integraram a Banca Examinadora.
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Médico, que tem como diretor Luiz Roberto Cicogna Faggioni, e como gerente, Gledson José Nogueira Maia.

Foto: Rodrigo Cravo /APMP

produto. Iniciada pela diretoria da APMP
em 2013, a Campanha de Vacinação contra
a Gripe é coordenada pelo Departamento

Foto: Assessoria de Imprensa /APMP

Campanha de Vacinação contra a
Gripe promovida pela APMP entre
os dias 13 e 14 de maio imunizou
um total de 1.748 pessoas. Os associados
e dependentes foram imunizados contra
os vírus A/H1N1, A/H3N2 e B, e ainda contra mais uma cepa do vírus B. A campanha
observou recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), já que a vacina
utilizada foi a Tetravalente (aplicada apenas em clínicas particulares).
A quantidade de vacinas aplicadas
representou um aumento de 16,5% em relação à campanha de 2014, quando a APMP
imunizou 1.459 pessoas. Os associados puderam se vacinar na Sede Executiva, no
Fórum da Barra Funda e nas Sedes Regionais, em todo o Estado. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a composição da vacina contra gripe é
atualizada todo ano, de acordo com os vírus circulantes, para garantir a eficácia do

POSSE NO TJSP – O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, compareceu em 04/05 à posse solene do novo
desembargador pelo 5º Constitucional na vaga reservada
ao Ministério Público, Gilberto Leme Marques Garcia, em
cerimônia realizada no Tribunal de Justiça de São Paulo. A
vaga foi aberta com a aposentadoria do desembargador
Walter de Almeida Guilherme. A cerimônia no Palárcio da
Justiça foi conduzida pelo presidente do TJSP, José Renato Nalini, e, na ocasião, o procurador de Justiça Gilberto
Leme Marques Garcia recebeu o Colar do Mérito Judiciário.
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Jornal da Band
entrevista o
presidente da APMP
A edição de 26/05 do Jornal da
Band, da TV Bandeirantes, exibiu entrevista com o presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, sobre furtos de armas
ocorridos no Fórum Criminal Ministro
Mário Guimarães (Barra Funda). Quando
integrou o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Cavalcanti foi o relator da Resolução 134/2011, que versa sobre o depósito de armas e munições apreendidas
nos autos submetidos ao Poder Judiciário. Ao telejornal, o presidente da APMP
disse discordar do armazenamento de
armas de fogo em locais sem segurança, como o Fórum em questão.

Conjur repercute
decisão do stf sobre
investigação criminal
O 1º vice-presidente da APMP,
Marcio Sérgio Christino, que é também
o secretário-executivo da Procuradoria
de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo (MPSP), foi escolhido
pelo Portal Consultor Jurídico (Conjur)
para falar sobre a decisão do Supremo
Tribunal Federal de 14/05 que dá ao Ministério Público poder de promover investigações criminais por conta própria.
Para Christino, “a decisão [do STF] deve
causar impacto em uma série de processos, inclusive alguns que foram anulados
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”.

Estudo sobre Fundação Casa
é destaque na mídia nacional
Trabalho dos promotores de Justiça do Deij aponta superlotação

U

m estudo inédito realizado pelos
promotores de Justiça da Vara da
Infância e Juventude, que atuam
diretamente junto ao Departamento de
Execuções da Infância e Juventude (Deij),
foi destaque na mídia nacional durante
os meses de abril e maio. Após oito meses de investigação, os promotores Daniela Hashimoto, Fábio José Bueno, Fabíola Aparecida Cezarini, Santiago Miguel
Nakano Perez e Tiago de Toledo Rodrigues chegaram a conclusões alarmantes,
que apontam para um cenário de superlotação, internações curtas e alto índice
de reincidência entre os menores atendidos na Fundação pelo governo do Estado de São Paulo.
“A sociedade vai ter que assimilar
a reintegração do adolescente infrator,
que não foi recuperado e que, no mais
das vezes, vai voltar a delinquir”, afirmou
Tiago de Toledo Rodrigues, que é o 2º se-

cretário da APMP e integrante do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais
(Conepi), durante entrevista ao telejornal SPTV 2ª Edição, da Rede Globo, em
reportagem exibida em 29/04. Daniela
Hashimoto, que também participou da
elaboração do estudo, é uma das diretoras do Departamento APMP Mulher.
Em 18/05, foi a vez do jornal Folha
de S.Paulo destacar em chamada de capa
o trabalho dos promotores do Deij sobre
a Fundação Casa em todo o Estado, com
detalhes sobre o índice de reincidência
entre os menores atendidos pela Fundação Casa e o tempo médio de internação
de infratores em todo o Estado. Ainda
no mês de maio, a revista Carta Capital
publicou matéria sobre o estudo inédito
do Deij, ressaltando que 34% dos menores já foram flagrados mais de uma vez
cometendo infrações e que 50,5% voltaram a cometer algum ato infracional.

Foto: APMP Presidente Prudente

APMP NA IMPRENSA

Agressão psicológica
é tema do canal web
‘M de Mulher’
Maria Gabriela Prado Manssur,
uma das diretoras do Departamento
APMP Mulher, foi entrevistada em 30/04
pelo “M de Mulher”, novo canal do Youtube, projeto da revista Claudia. O tema
foi a agressão psicológica à mulher, que,
segundo Gabriela Manssur, “é a mais
difícil de ser identificada”. O Departamento APMP Mulher tem ainda, como
diretoras, as promotoras Celeste Leite
dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Fabiola Moran
Faloppa, Fabíola Sucasas Negrão Covas
e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli.
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FÓRUM DE MEIO AMBIENTE - O município de Presidente Prudente sediou, nos
dias 28 e 29/05, o 2º Fórum Nacional do Meio Ambiente, com o tema “Recursos Naturais e Sociedade de Consumo”. A diretoria da APMP foi representada
pelo 1º tesoureiro Marcelo Rovere no evento, que contou também com a presença do presidente da Comissão Organizadora do Fórum de Direito Ambiental,
Nelson Bugalho. Entre os palestrantes estavam o mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Harvard, Antonio Vercher Nogueira, e o secretário do
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), Motauri Ciocchetti de Souza.
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Diretoria da APMP consolida o diálogo
institucional na Câmara dos Deputados
Parlamentar Edson Moreira se comprometeu a encaminhar projetos da entidade de classe no Congresso

APMP em Ação - Maio 2015

Foto: Divulgação

O

presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira, foram recebidos na Câmara Federal pelo deputado Edson Moreira
(PTN/MG) em 27/05, ocasião em que
o parlamentar presidia o Plenário daquela Casa, em Brasília (DF). A visita consolidou o diálogo institucional
entre a entidade de classe paulista e
o parlamento, com foco nos interesses da classe.
Durante o encontro, Edson Moreira sugeriu aos diretores da APMP
que a entidade proponha, através de
interlocução e participação da classe,
anteprojetos de Lei que versem, principalmente, sobre Segurança Pública.
O parlamentar se colocou à disposição para apresentá-los à Frente Parlamentar de Segurança Pública, que
integra, e encaminhá-los no Congresso Nacional.
Edson Moreira é delegado e irmão do procurador de Justiça e vicesecretário executivo da Procuradoria
de Interesses Difusos do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP),
Edgard Moreira da Silva. Além dos dirigentes da APMP, também participaram do encontro no Congresso Nacional os deputados federais João Paulo
Papa (PSDB/SP) e Julio Lopes (PP/RJ).
REUNIÃO DA BANCADA DO PSD – Ainda em 27/05, comprovando a intenção
de estreitar diálogo com parlamentares de todos os partidos, os diretores
da APMP visitaram, em Brasília, o gabinete do deputado federal Antonio
Goulart (PSD/SP).
Em seguida, o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º
secretário da entidade de classe, Paulo
Penteado Teixeira Junior, foram convidados a participar de uma reunião da
bancada do PSD na Câmara Federal.
O encontro debateu, entre outros temas, assuntos institucionais relativos
ao Ministério Público.

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti (à esquerda), compôs a mesa a convite do deputado Roberto Alves

Frente Contra Exploração Sexual é
lançada e contará com apoio paulista
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou em
Brasília, em 27/05, da mesa de lançamento da Frente Parlamentar Contra o Abuso e a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. O convite
foi feito pelo deputado federal Roberto Alves (PRB/SP), que integrou
a mesa ao lado dos colegas parlamentares Alan Rick (PRB/AC), Hiran Gonçalves (PMN/RR) e Tia Eron
(PRB/BA), da deputada distrital Sandra Faraj (PSD) e do presidente nacional do PRB, Marcos Pereira. O 1º
secretário da APMP, Paulo Pentea-

do Teixeira Junior, também acompanhou o evento, que reuniu representantes da sociedade civil e de entidades públicas e privadas.
Os dirigentes da APMP se comprometeram a cooperar com a nova
Frente Parlamentar, objetivando dar
suporte e soluções jurídicas para a
criação de medidas protetivas a
crianças e adolescentes em situação de risco.
A ideia é estimular o envolvimento dos membros do Ministério Público com conhecimento da área, por
meio da entidade de classe paulista.

Projeto do Instituto de Prescrição já está
em Regime de Urgência na Câmara
O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e o 1º secretário Paulo Penteado Teixeira Junior visitaram
também o gabinete do deputado federal Carlos Sampaio (PSDB/SP), que informou que o Projeto de Lei 1043/15,
que versa especificamente sobre o Instituto de prescrição, já recebeu Regime de Urgência.
Em 07/04, ele foi apresentado
pelo parlamentar na Câmara e, três dias

depois, foi apensado ao PL 2862/04,
por vinculação temática. O documento, de autoria da promotora de Justiça
Lucia Nunes Bromerchenkel, foi assinado por 93 promotores de Justiça que
trabalham no Fórum da Barra Funda e
entregue em 26/03 pelo presidente da
APMP ao deputado Carlos Sampaio. O
parlamentar apresentou o Projeto de
Lei em 07/04 na Câmara Federal, ou
seja, menos de 15 dias após recebê-lo.
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Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

APMP realiza
Palestras so
Código de Pr

Antonio Carlos Bedaque e José R

A
O Auditório Francismar Lamenza, na Sede Social, ficou lotado durante a palestra de abertura do Ciclo sobre o Novo CPC

A responsabilidade das partes por dano
processual foi tema abordado por Marcato

N

a exposição que abriu o 1º Ciclo
de Palestras sobre o Novo Código de Processo Civil da APMP, no
dia 25/05, o professor titular de Direito
Processual Civil da Faculdade de Direito
USP, Antonio Carlos Marcato, falou sobre
o tema “Da Responsabilidade das partes
por dano processual. Intervenção e Responsabilidade do Ministério Público”.
“Este Código está pleno de providências sancionatórias. Não só ao Ministério Público, obviamente, mas aos juízes
e defensores públicos também, enfim,

àqueles que atuam no processo - sejam
como órgãos agentes, intervenientes, sejam como órgãos auxiliares”, comentou
Antonio Carlos Marcato.
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, elogiou o palestrante: “Ter
o professor Marcato como nosso primeiro palestrante foi excepcional”. Ao final
da exposição, a diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos da
APMP, Paula Castanheira Lamenza, entregou ao professor o certificado de participação e agradeceu a sua presença.

Marcelo Rovere, 1º tesoureiro da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário, Paula Castanheira Lamenza, Antonio Carlos Marcato, Felipe Locke Cavalcanti, Maria da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida e Celeste Leite do Santos
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APMP iniciou em maio o 1º Ciclo de
Palestras sobre o Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015),
que entrará em vigor em março de 2016.
As primeiras exposições no Auditório Franciscmar Lamenza da entidade de classe,
na Sede Social, realizadas nos dias 25 e
27, foram dos os professores titulares de
Direito Processual Civil da Universidade
de São Paulo (USP), Antonio Carlos Marcato e José Roberto dos Santos Bedaque.
Após as palestras, houve debate sobre o
tema com o público presente. Dezenas de
pessoas compareceram às exposições e
outras centenas acompanharam a transmissão online, ao vivo, pelo site da APMP
- onde os vídeos de todas as exposições
ficarão disponíveis para os associados,
em área restrita.
“Ficamos muito felizes em poder
colaborar com o fortalecimento cultural e profissional de nossos associados,
o que, aliás, é um dever estatutário da
Associação”, afirmou o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, durante
a abertura do evento. O 1º Ciclo de Palestras sobre o Novo CPC prossegue em
junho com palestras do procurador de
Justiça e doutor em Processo Civil pela

‘Este Código está pleno de providências sancionatórias’,
observou, em sua palestra, o professor Antonio Carlos Marcato

APMP em Ação - Maio 2015

a 1º Ciclo de
obre o novo
rocesso Civil

Roberto Bedaque abriram evento
Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo (USP), Clilton Guimarães dos
Santos; do procurador de Justiça aposentado, professor de Direito e consultor jurídico Hugo Nigro Mazzilli; do doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(PUC-SP), Antonio Carlos Matteis de Arruda Júnior; e da procuradora de Justiça,
doutora em Processo Civil pela PUC-SP
e uma das diretoras do Departamento
de Previdência da APMP, Deborah Pierri.
A comissão organizadora do evento é composta por Marcio Sérgio Christino, 1º vice-presidente da APMP e secretário-executivo da Procuradoria de
Justiça Criminal do Ministério Público
de São Paulo; Ana Lúcia Menezes Vieira, vice-secretária da Procuradoria Criminal; Paula Castanheira Lamenza, diretora do Departamento de Relações
Públicas e de Eventos da APMP; Maria
da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida, uma das diretoras do Departamento
de Previdência da APMP; Luís Paulo Sirvinskas, um dos diretores do Departamento de Gestão Ambiental da APMP;
e Celeste Leite dos Santos, uma das diretoras da APMP Mulher.

José Roberto dos Santos Bedaque, que participou da
comissão do anteprojeto do Novo CPC no Congresso Nacional
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Interesse do público comprova importância de debater detalhes e novidades do Código, que entrará em vigor em 2016

A segunda palestra, de Bedaque, falou
sobre Tutela Provisória e a de Urgência

E

m 27/05, o segundo tema abordado pelo 1º Ciclo de Palestras sobre
o Novo Código de Processo Civil da
APMP, apresentado por José Roberto dos
Santos Bedaque, professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito USP, foi “Tutela Provisória. Tutela
de Urgência”. Para ele, a maior novidade é a unificação de todos os seus tipos.
“Trata-se de uma sistematização
do tema, na verdade. Tínhamos muitos
tipos de tutela, o que não existe mais no
novo código”, observou José Roberto dos

Santos Bedaque, que participou da comissão do anteprojeto do novo CPC no
Congresso Nacional.
O 1º vice-presidente da APMP e
secretário-executivo da Procuradoria de
Justiça Criminal, Marcio Sérgio Christino,
enalteceu o palestrante: “Ele é um pensador, uma pessoa envolvida com o desenvolvimento do Direito”. A vice-secretária da Procuradoria Criminal, Ana Lúcia Menezes Vieira, entregou ao professor José Roberto dos Santos Bedaque o
certificado de participação.

Maria da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida, Celeste Leite do Santos, Márcio Sérgio Christino, o palestrante José Roberto dos Santos Bedaque, Ana Lúcia Menezes Vieira, Paula Castanheira Lamenza e a advogada Fabiana Mendes da Silva
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Conselho Superior debate projeto que
implementa as Câmaras de Julgamento
PGJ Márcio Fernando Elias Rosa, que também preside o colegiado, pediu vista do processo
Foto: Divulgação

O

Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) debateu,
em 12/05, a possibilidade de
implantação de Câmaras de Julgamento e sua inclusão no Regimento Interno daquele colegiado. O projeto é uma
iniciativa do conselheiro Sérgio Neves
Coelho e vem sendo debatido e defendido também pelos conselheiros José
Oswaldo Molineiro e Pedro de Jesus
Juliotti. O processo tem como relator
Motauri Ciocchetti de Souza. O assunto, porém, não foi à deliberação, pois
o PGJ Márcio Elias Rosa, que também
preside o CSMP, pediu vista.
A ideia, seguindo modelo bem
sucedido utilizado nas Câmaras Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP), é criar grupos de trabalho reunindo conselheiros do CSMP, procuradores de Justiça e promotores designados por indicação do próprio Conselho
Superior, sem participação de nenhum
órgão externo, para julgamento de processos. Com isso, seria possível agilizar
os feitos daquele colegiado, que hoje
chegam a 700 por semana, em média,
como lembrou, durante a reunião, a
conselheira Martha Toledo Machado.
“Não estamos criando as câmaras, mas a possibilidade regimental de

Conselheiros Pedro de Jesus Juliotti e José Oswaldo Molineiro em visita à deputada estadual Maria Lúcia Amary, na Alesp

sua criação”, explicou o relator Motauri
Ciocchetti de Souza. Para o conselheiro
José Oswaldo Molineiro, a implementação deste sistema é de suma importância:
“Os próprios colegas do interior receberam a ideia com muito estímulo, porque
também sentem esse problema. Acho que
o PGJ já deveria até começar a pensar

OE aprova anteprojeto de
Promotorias Regionais
Foi aprovado, por maioria de votos, na reunião do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 13/05, um
novo modelo para o anteprojeto que possibilita a instituição de Promotorias de Justiça regionais em áreas de atuação especializadas, apresentado àquele colegiado pelo
procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa.
Porém, o texto aprovado não inclui a proposta original de instituição de órgãos de execução em primeira
instância, organizados em base territorial não apenas regionais, mas também promotorias com poder de atuação Metropolitana e Estadual. O anteprojeto seguirá agora para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), para apreciação e possível aprovação.

APMP em Ação - Maio 2015

em como vai estruturar este sistema”.
VISITA – Em 07/05, os conselheiros do
CSMP José Oswaldo Molineiro e Pedro
de Jesus Juliotti fizeram visita de cortesia
à deputada estadual Maria Lúcia Amary
(PSDB), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), para tratar de
temas institucionais.

Cálculo de diárias deve
ficar pronto só no fim do ano
Durante a reunião do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) de 29/05, o diretor-geral do
Ministério Público de São Paulo (MPSP), Luiz Henrique
Cardoso Dal Poz, afirmou que o cálculo das diárias devidas aos membros da instituição deve ficar pronto até o
fim deste ano.
“Realmente, havia uma dúvida se esse cálculo estava sendo feito ou não. Ele está sendo feito, a aflição
também é nossa”, disse Dal Poz. “A nossa perspectiva é
que o cálculo se conclua até o final do ano. Com absoluta honestidade, se eu falar que esse cálculo vai ser concluído antes, dificilmente vamos conseguir honrar com
este compromisso”, completou o diretor-geral do MPSP.

9

Promotores realizam seminário em
defesa das vítimas da violência
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Foto: Rodrigo Alencar/APMP

romotores de Justiça Criminais
realizaram em 18/05, no Auditório do Fórum Criminal da Barra
Funda - Complexo Judiciário Ministro
Mário Guimarês, o seminário “O Ministério Público e a defesa das vítimas
de violência”. O objetivo foi debater a
proposta de anteprojeto de Lei Federal que dispõe sobre a regulamentação
do artigo 245 da Constituição Federal,
prevendo as hipóteses e condições nas
quais o Poder Público deverá oferecer
assistência material (auxílio-vítima) aos
sobreviventes, aos herdeiros e dependentes, aos carentes das vítimas de crimes dolosos, e que altera as Leis Federais nº 8.213/91, 8.742/93 e 12.435/11.
De acordo com o texto, redigido
pelo promotor Fernando Henrique de
Moraes Araújo, o auxílio-vítima seria
equivalente a 1 salário mínimo e meio
e devido aos herdeiros ou dependentes da vítima falecida e às vitimas sobreviventes. O projeto foi entregue
em mãos, pelo promotor Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, à deputada
federal Mara Gabrilli (PSDB/SP), que o
levará ao Congresso. São autores do anteprojeto, além de Araújo e Coutinho,
os promotores Aluisio Antonio Maciel
Neto, Cássio Roberto Conserino, José
Reinaldo Guimarães Carneiro, Luis Cláudio Davansso, Marcus Vinicius Monteiro
dos Santos, Rafael Abujamra, Tiago de
Toledo Rodrigues, Tiago Dutra Fonseca
e Tomás Busnardo Ramadan.
Tiago de Toledo Rodrigues é o 2º
secretário da Associação Paulista do Ministério Público (APMP) e Luciano Gomes
de Queiroz Coutinho e Rafael Abujamra
são dois de seus diretores do Departamento de Esportes (os outros são João
Antonio dos Santos Rodrigues e Karyna Mori). O evento na Barra Funda contou ainda com as presenças de Marcio
Sérgio Christino, 1º vice-presidente da
APMP e secretário-executivo da Procuradoria de Justiça Criminal, e de Pedro
de Jesus Juliotti, membro do Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP).

Luciano Coutinho, Pedro de Jesus Juliotti e a deputada federal Mara Gabrilli durante o evento no Fórum da Barra Funda

Procuradoria Criminal cria grupo para
debater área da Violência Doméstica
Dando prosseguimento a uma
política de integração entre a 1º e 2 º
instâncias adotada pela Procuradoria
de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo (MPSP), foi decidida durante reunião daquele colegiado,
em 06/05, a formação de um Grupo de
Análise Temático envolvendo promotores de Justiça com reconhecido trabalho na área de Violência Doméstica
e procuradores das áreas Criminal e de
Habeas Corpus.
O grupo é composto pela procuradora de Justiça Valderez Deusdedit Abbud (uma de suas idealizadoras),
pela promotora de Justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de
Enfrentamento à Violência Doméstica

do Ministério Público de São Paulo (Gevid), Silvia Chakian de Toledo Santos,
pelo procurador de Justiça Arthur Medeiros Neto, presidente da Secretaria
de Habeas Corpus, e pela promotora de
Justiça Maria Gabriela Prado Manssur,
coordenadora do Núcleo de Combate
à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Grande São Paulo II, em
Taboão da Serra, e uma das diretoras
do Departamento APMP Mulher, e pela
procuradora de Justiça Sandra Jardim.
O secretário da Procuradoria
Criminal é Marcio Sérgio Christino e
a vice-secretária, Ana Lúcia Menezes
Vieira. Participou do evento a vicecorregedora do MPSP, Tereza Cristina
Maldonado Katurchi Exner.

Foto: Rodrigo Alencar/APMP

P

Anteprojeto foi entregue à deputada Federal Mara Gabrilli, que o levará ao Congresso

Maria Gabriela Manssur, Silvia Chakian, Tereza Exner, Valderez Deusdedit Abbud e Arthur Medeiros Neto no evento
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Fórum da Barra Funda sedia 1º
encontro ‘Mulheres Pra Frente’
Evento teve duas palestrantes; APMP Mulher realizará série de reuniões até o final do ano
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

A

Promotoras Fabíola Sjucasas Negrão Covas, Celeste Leite dos Santos, Maria Gabriela Manssur e Fabiana Dal’Mas Rocha Paes

TELETRABALHO – A APMP, representada pela promotora de Justiça Ana Trotta Yaryd, uma das diretoras de seu
Departamento de Estudos Institucionais, prestigiou a implementação oficial do projeto de Teletrabalho do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em 21/05, no Juizado
Especial Cível do Foro Regional do Jabaquara. O local foi
escolhido porque participou do projeto-piloto da ação. O
Departamento de Estudos Institucionais da APMP tem ainda, como diretores, Cláudia Ferreira Mac Dowell, Jorge Alberto de Oliveira Marum e Rafael Correa de Morais Aguiar.
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Chakian de Toledo Santos, coordenadora
do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid);
Sandra Nedez Tomé de Freitas, representando a presidente da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção São Paulo (OAB/SP); e Gislaine
Caresia, secretária-geral da Comissão da
Mulher Advogada da OAB.

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

pra o próximo encontro. A ideia é tratar de
assuntos sérios, mas com leveza”, completou Celeste Leite dos Santos.
Participaram também do evento
Eloisa de Souza Arruda, ex-secretária do
Estado de Justiça e da Defesa da Cidadania; Tereza Kodama, coordenadora da Secretaria da Mulher da Secretaria do Estado
da Justiça e da Defesa da Cidadania; Silvia

Foto: Assessoria de Imprensa/TJSP

s promotoras de Justiça que integram
o Departamento APMP Mulher - Celeste Leite dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Fabiola Moran Faloppa, Fabíola Sucasas Negrão
Covas, Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli
e Maria Gabriela do Prado Manssur - realizaram o 1º encontro “Mulheres Pra Frente” no Auditório do Fórum da Barra Funda,
em 14/05. O evento, que reuniu promotoras, magistradas, advogadas, procuradoras
do Estado e representantes da sociedade
civil, inaugurou uma série de reuniões que
acontecerão até o final do ano.
O evento no Fórum da Barra Funda
teve duas palestrantes: Melina Silva Pecora,
médica e advogada especialista em Saúde
do Trabalho, e Patrícia Zaidan, jornalista e
editora da revista Claudia, do Grupo Abril.
“A diretoria APMP Mulher foi criada para
abrir caminho para nós. Precisamos ocupar espaço”, comentou Fabiana Dal’Mas
Rocha Paes. “Cada uma de nós conhece
um pedacinho de história de preconceito
e de desvalorização da mulher no mercado de trabalho”, observou Maria Gabriela
Manssur. “Já estamos nos programando

GRUPO DE ESTUDOS – Em 09/05, o Grupo de Estudos
“Ibrahin Nobre”, da Baixada Santista, sediou palestra da
promotora de Justiça Valéria Diez Scarance Fernandes, do
Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência
Doméstica (Gevid), sobre “Violência contra mulher no Brasil e no mundo: antecedentes históricos, formas de violência, silêncio da vítima, tendências legislativas no Brasil e
no mundo, feminicídio”. O 1º tesoureiro Marcelo Rovere
representou a diretoria da APMP no evento. A coordenadora do GE da Baixada Santista é Almachia Zwarg Acerbi.
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Depois de visitar o Santuário, grupo de associados seguiu para a cidade de Campos do Jordão

Foto: Assessoria de Imprensa/APMP

ram no estacionamento do prédio do Ministério Público de São Paulo, na capital,
e depois seguiram viagem.
Já na cidade de Aparecida, dirigiram-se ao Santuário para a tradicional visita à Basílica. Após as orações, seguiram

COQUETEL - O procurador de Justiça Roberto Fleury de
Souza Bertagni tomou posse como ouvidor do Ministério
Público do Estado de São Paulo – para o biênio 2015/2016
– no dia 29/04. Após a solenidade, a APMP ofereceu a todos um coquetel na Sede Social, no Largo São Francisco. Na
foto, o ouvidor aparece com sua esposa, a promotora de
Justiça Sandra Scordamaglio Bertagni, e com o 1º secretário da entidade de classe, Paulo Penteado Teixeira Junior.
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rumo à cidade de Campos do Jordão,
onde almoçaram e passaram o final
do dia. O encontro foi organizado pelo
Departamento de Eventos da APMP,
que tem como diretora a promotora
de Justiça Paula Castanheira Lamenza.

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

E

m 23/05, cerca de 30 pessoas
participaram do 4º passeio à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de
São Paulo. Os participantes se reuni-

Fotos: Rodrigo Cravo/APMP
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

APMP organiza novo passeio à B
 asílica
de Nossa Senhora Aparecida

JANTAR - A APMP organizou o jantar que a Procuradoria
de habeas Corpus e Mandado de Segurança ofereceu, em
29/04, em homenagem a Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes, procurador de Justiça que se aposentou recentemente, após 45 anos de carreira, e que atualmente é um dos
assessores especiais da Presidência da entidade de classe. O evento de confraternização reuniu dezenas de colegas na Churrascaria Barbacoa Itaim, na capital paulista.
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