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APMP promove 1º Ciclo de 
Palestras sobre o Novo CPC

Antonio Carlos Marcato e José Santos Bedaque fizeram primeiras apresentações

A APMP promove o 1º Ciclo de Pales-
tras sobre o Novo Código de Pro-
cesso Civil, que entrará em vigor 

em 2016. As primeiras exposições foram 
dos professores Antonio Carlos Marca-
to e José Roberto dos Santos Bedaque. 
O Ciclo prossegue com palestras de Clil-
ton Guimarães dos Santos, Hugo Nigro 
Mazzilli, Antonio Carlos Matteis de Arru-
da Júnior e Deborah Pierri. Dezenas de 
pessoas compareceram às exposições e 
outras centenas acompanharam a trans-
missão online, ao vivo, pelo site da APMP 
- onde os vídeos de todas as palestras fi-
carão disponíveis para os associados, em 
área restrita.                        Páginas 6 e 7
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Diretoria consolida 
diálogo institucional 
na Câmara Federal

Página 5

Barra Funda sedia
evento sobre MP e 
vítimas da violência

Página 10

Promotoras fazem 1º 
encontro ‘Mulheres 

Pra Frente’
Página 11

APMP tem vacinação recorde

ACampanha de Vacinação con-
tra 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 aumen-
to de 16,5% em relação à campanha 
de 2014, quando a APMP imunizou 
1.459 pessoas. Os associados pude-
ram se vacinar na Sede Executiva, no 
Fórum da Barra Funda e nas Sedes Re-
gionais, em todo o Estado. A campa-
nha observou recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). 
Iniciada pela diretoria da APMP em 

2013, a campanha é coordenada pelo 
Departamento Médico.          Página 3

Associação faz 4º Passeio à Aparecida Página 12

Campanha anual observa as recomendações da OMS

Interesse pelo tema levou dezenas de pessoas às palestras no Auditório Francismar Lamenza, da Sede Social da APMP
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Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

PRESENÇA INSTITUCIONAL EM BRASÍLIA

A diretoria da APMP trabalha para 
reforçar sua presença institucional em 
Brasília. Em maio, visitamos diversos par-
lamentares no Congresso, dos mais va-
riados 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 par-
lamentar, em março deste ano, o docu-
mento que deu origem ao projeto, de au-
toria da promotora Lucia Nunes Bromer-
chenkel, que foi assinado por 93 colegas 
que atuam no Fórum da Barra Funda.

Também estivemos com o depu-
tado Edson Moreira, que sugeriu que a 
APMP proponha, através de interlocu-
ção e participação da classe, antepro-

jetos de Lei que ver-
sem, principalmente, 
sobre Segurança Pú-
blica. O parlamentar se colocou à dispo-
sição para apresentá-los à Frente Parla-
mentar de Segurança Pública, que inte-
gra, 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 institu-
cional, propositivo e atuante da APMP e 
dos promotores e procuradores de Justi-
ça paulistas com o Congresso Nacional.

“Para mim é um prazer receber em 
Brasília o presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, junto com o 1º secretário 
Paulo Penteado Teixeira Junior. Aprovei-
to para agradecer todos os membros do 
Ministério Público de São Paulo e as ini-
ciativas legislativas que têm me enviado. 
Todas as vezes que tiverem uma iniciati-
va 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 Processu-
al Civil da Faculdade de Direito da USP

“Uma iniciativa louvável o Ciclo 
sobre o Novo CPC, das mais dignas de 
elogios, e eu cumprimento a APMP.” – 
José Roberto dos Santos Bedaque, pro-
fessor de Direito Processual Civil da Fa-
culdade de Direito da USP

“Excelente evento promovido pela 
APMP Mulher: ‘Saúde Laboral e Rupturas 
- As diversas fases da vida da mulher’. Pa-
rabenizo as colegas pela iniciativa. Que-
remos mais!” – Gislaine Caresia, secretá-
ria-geral da Comissão da Mulher Advo-
gada da Ordem dos Advogados do Brasil

PLC é TEMA DE REUNIÃO
ENTRE DIRETORIAS DA 
APMP E DA APAMAGIS

A diretoria da APMP rece-
beu em 18/05 visita do presidente 
da Associação Paulista dos Magis-
trados (Apamagis), Jayme Martins 
de Oliveira Neto, para debater as-
suntos de interesse comum. Entre 
eles, o conteúdo do Projeto de Lei 
Complementar 49/2014, de autoria 
do Tribunal de Justiça (TJSP), que al-
tera a denominação dos Foros Dis-
tritais do Interior e a entrância de 
Unidades Judiciárias do Estado, atu-
almente em trâmite na Assembleia 
Legislativa (Alesp). Representando a 
APMP, estiveram na reunião o pre-
sidente, Felipe Locke Cavalcanti, o 
2º vice-presidente, Gabriel Bitten-
court Perez, o 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, e o 1º te-
soureiro, 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 ida-
de para a aposentadoria compul-
sória de ministros de tribunais su-
periores e do Tribunal de Contas, 
foi promulgada pelo Senado como 
Emenda Constitucional 88/2015, no 
dia 07/05. O novo patamar de ida-
de para aposentadoria compulsó-
ria terá impacto, por exemplo, na 
composição do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que tem cinco mi-
nistros em sua composição que al-
cançariam 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.
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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

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. Os associados 
e dependentes foram imunizados contra 
os vírus A/H1N1, A/H3N2 e B, e ainda con-
tra 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 ape-
nas em clínicas particulares).

A quantidade de vacinas aplicadas 
representou um aumento de 16,5% em re-
lação à campanha de 2014, quando a APMP 
imunizou 1.459 pessoas. Os associados pu-
deram se vacinar na Sede Executiva, no 
Fórum da Barra Funda e nas Sedes Regio-
nais, em todo o Estado. Segundo a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), a composição da vacina contra gripe é 
atualizada todo ano, de acordo com os ví-
rus circulantes, para garantir a eficácia do 

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

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

Médico, que tem como diretor Luiz Rober-
to Cicogna Faggioni, e como gerente, Gle-
dson José Nogueira Maia.
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vISITA À DIRETORIA – O 1º vice-presidente da APMP, 
Marcio Sérgio Christino, e a diretora do Departamento 
de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, recepciona-
ram 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 Jus-
tiça aposentada Marilisa Germano Bortolin. No Concurso 
82 do Ministério Público de São Paulo, em 2001, Cyrdê-
mia, Marilisa e Thiers integraram a Banca Examinadora.

POSSE NO TJSP – O presidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, 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 Rena-
to Nalini, e, na ocasião, o procurador de Justiça Gilberto 
Leme Marques Garcia recebeu o Colar do Mérito Judiciário.
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Estudo sobre Fundação Casa 
é destaque na mídia nacional
Trabalho dos promotores de Justiça do Deij aponta superlotação

Um 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 me-
ses de investigação, os promotores Da-
niela Hashimoto, Fábio José Bueno, Fabí-
ola Aparecida Cezarini, Santiago Miguel 
Nakano Perez e Tiago de Toledo Rodri-
gues chegaram a conclusões alarmantes, 
que apontam para um cenário de super-
lotação, internações curtas e alto índice 
de reincidência entre os menores aten-
didos na Fundação pelo governo do Es-
tado 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-

APMP NA IMPRENSA
JORNAL DA BAND 

ENTREvISTA O
PRESIDENTE DA APMP

A edição de 26/05 do Jornal da 
Band, da TV Bandeirantes, exibiu entre-
vista 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 Resolu-
ção 134/2011, que versa sobre o depó-
sito de armas e munições apreendidas 
nos autos submetidos ao Poder Judiciá-
rio. Ao telejornal, o presidente da APMP 
disse discordar do armazenamento de 
armas de fogo em locais sem seguran-
ça, 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 Públi-
co 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 Mi-
nistério Público poder de promover in-
vestigações criminais por conta própria. 
Para Christino, “a decisão [do STF] deve 
causar impacto em uma série de proces-
sos, inclusive alguns que foram anulados 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”.

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 You-
tube, projeto da revista Claudia. O tema 
foi a agressão psicológica à mulher, que, 
segundo Gabriela Manssur, “é a mais 
difícil de ser identificada”. O Departa-
mento APMP Mulher tem ainda, como 
diretoras, as promotoras Celeste Leite 
dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabia-
na Dal’Mas Rocha Paes, Fabiola Moran 
Faloppa, Fabíola Sucasas Negrão Covas 
e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli.

cretário da APMP e integrante do Conse-
lho de Estudos e Políticas Institucionais 
(Conepi), durante entrevista ao telejor-
nal SPTV 2ª Edição, da Rede Globo, em 
reportagem exibida em 29/04. Daniela 
Hashimoto, que também participou da 
elaboração do estudo, é uma das dire-
toras 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 Funda-
ção 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 meno-
res já foram flagrados mais de uma vez 
cometendo infrações e que 50,5% vol-
taram a cometer algum ato infracional.

Fo
to

: A
PM

P 
Pr

es
id

en
te

 P
ru

de
nt

e

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 “Recur-
sos Naturais e Sociedade de Consumo”. A diretoria da APMP foi representada 
pelo 1º tesoureiro Marcelo Rovere no evento, que contou também com a pre-
sença do presidente da Comissão Organizadora do Fórum de Direito Ambiental, 
Nelson Bugalho. Entre os palestrantes estavam o mestre em Direito Ambien-
tal pela Universidade de Harvard, Antonio Vercher Nogueira, e o secretário do 
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), Motauri Ciocchetti de Souza.

APMP em Ação - Maio 20154
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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

O presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, e o 1º se-
cretário, Paulo Penteado Tei-

xeira, foram recebidos na Câmara Fe-
deral pelo deputado Edson Moreira 
(PTN/MG) em 27/05, ocasião em que 
o parlamentar presidia o Plenário da-
quela Casa, em Brasília (DF). A visi-
ta consolidou o diálogo institucional 
entre a entidade de classe paulista e 
o parlamento, com foco nos interes-
ses da classe.

Durante o encontro, Edson Mo-
reira sugeriu aos diretores da APMP 
que a entidade proponha, através de 
interlocução e participação da classe, 
anteprojetos de Lei que versem, prin-
cipalmente, sobre Segurança Pública. 
O parlamentar se colocou à disposi-
ção para apresentá-los à Frente Par-
lamentar de Segurança Pública, que 
integra, e encaminhá-los no Congres-
so Nacional.

Edson Moreira é delegado e ir-
mão do procurador de Justiça e vice-
secretário executivo da Procuradoria 
de Interesses Difusos do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP), 
Edgard Moreira da Silva. Além dos di-
rigentes da APMP, também participa-
ram do encontro no Congresso Nacio-
nal os deputados federais João Paulo 
Papa (PSDB/SP) e Julio Lopes (PP/RJ).
REUNIÃO DA BANCADA DO PSD – Ain-
da em 27/05, comprovando a intenção 
de estreitar diálogo com parlamenta-
res de todos os partidos, os diretores 
da APMP visitaram, em Brasília, o ga-
binete 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 convi-
dados a participar de uma reunião da 
bancada do PSD na Câmara Federal. 
O encontro debateu, entre outros te-
mas, assuntos institucionais relativos 
ao Ministério Público.

Frente Contra Exploração Sexual é
lançada e contará com apoio paulista 

Projeto do Instituto de Prescrição já está 
em Regime de Urgência na Câmara

O presidente da APMP, Feli-
pe Locke Cavalcanti, participou em 
Brasília, em 27/05, da mesa de lan-
çamento da Frente Parlamentar Con-
tra o Abuso e a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. O convite 
foi feito pelo deputado federal Ro-
berto Alves (PRB/SP), que integrou 
a mesa ao lado dos colegas parla-
mentares Alan Rick (PRB/AC), Hi-
ran Gonçalves (PMN/RR) e Tia Eron 
(PRB/BA), da deputada distrital San-
dra Faraj (PSD) e do presidente na-
cional do PRB, Marcos Pereira. O 1º 
secretário da APMP, Paulo Pentea-

do Teixeira Junior, também acompa-
nhou o evento, que reuniu represen-
tantes da sociedade civil e de entida-
des públicas e privadas.

Os dirigentes da APMP se com-
prometeram a cooperar com a nova 
Frente Parlamentar, objetivando dar 
suporte e soluções jurídicas para a 
criação de medidas protetivas a 
crianças e adolescentes em situ-
ação de risco.

A ideia é estimular o envolvi-
mento dos membros do Ministério Pú-
blico com conhecimento da área, por 
meio da entidade de classe paulista.

O presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, e o 1º secretário Pau-
lo Penteado Teixeira Junior visitaram 
também o gabinete do deputado fede-
ral Carlos Sampaio (PSDB/SP), que in-
formou que o Projeto de Lei 1043/15, 
que versa especificamente sobre o Ins-
tituto de prescrição, já recebeu Regi-
me 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 documen-
to, de autoria da promotora de Justiça 
Lucia Nunes Bromerchenkel, foi assina-
do 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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O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti (à esquerda), compôs a mesa a convite do deputado Roberto Alves



APMP realiza 1º Ciclo de 
Palestras sobre o novo 

Código de Processo Civil
Antonio Carlos Bedaque e José Roberto Bedaque abriram evento

A 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 Fran-
ciscmar 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 Mar-
cato 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 trans-
missão 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 cultu-
ral 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 Pa-
lestras sobre o Novo CPC prossegue em 
junho com palestras do procurador de 
Justiça e doutor em Processo Civil pela 

Na exposição que abriu o 1º Ciclo 
de Palestras sobre o Novo Códi-
go 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 Res-
ponsabilidade do Ministério Público”.

“Este Código está pleno de provi-
dências sancionatórias. Não só ao Minis-
tério Público, obviamente, mas aos juízes 
e defensores públicos também, enfim, 

àqueles que atuam no processo - sejam 
como órgãos agentes, intervenientes, se-
jam como órgãos auxiliares”, comentou 
Antonio Carlos Marcato.

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, elogiou o palestrante: “Ter 
o professor Marcato como nosso primei-
ro palestrante foi excepcional”. Ao final 
da exposição, a diretora do Departamen-
to de Relações Públicas e de Eventos da 
APMP, Paula Castanheira Lamenza, en-
tregou ao professor o certificado de par-
ticipação e agradeceu a sua presença.

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

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

Marcelo Rovere, 1º tesoureiro da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário, Paula Castanheira Lamenza, An-
tonio Carlos Marcato, Felipe Locke Cavalcanti, Maria da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida e Celeste Leite do Santos

‘Este Código está pleno de providências sancionatórias’, 
 observou, em sua palestra, o professor Antonio Carlos Marcato
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APMP realiza 1º Ciclo de 
Palestras sobre o novo 

Código de Processo Civil
Antonio Carlos Bedaque e José Roberto Bedaque abriram evento

Em 27/05, o segundo tema aborda-
do pelo 1º Ciclo de Palestras sobre 
o Novo Código de Processo Civil da 

APMP, apresentado por José Roberto dos 
Santos Bedaque, professor titular de Di-
reito Processual Civil da Faculdade de Di-
reito USP, foi “Tutela Provisória. Tutela 
de Urgência”.  Para ele, a maior novida-
de 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 

Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP), Clilton Guimarães dos 
Santos; do procurador de Justiça apo-
sentado, professor de Direito e consul-
tor jurídico Hugo Nigro Mazzilli; do dou-
tor em Direito Processual Civil pela Pon-
tifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUC-SP), Antonio Carlos Matteis de Ar-
ruda 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 even-
to é composta por Marcio Sérgio Chris-
tino, 1º vice-presidente da APMP e se-
cretário-executivo da Procuradoria de 
Justiça Criminal do Ministério Público 
de São Paulo; Ana Lúcia Menezes Viei-
ra, vice-secretária da Procuradoria Cri-
minal; Paula Castanheira Lamenza, di-
retora do Departamento de Relações 
Públicas e de Eventos da APMP; Maria 
da Glória Villaça Borin Galvão de Almei-
da, uma das diretoras do Departamento 
de Previdência da APMP; Luís Paulo Sir-
vinskas, um dos diretores do Departa-
mento de Gestão Ambiental da APMP; 
e Celeste Leite dos Santos, uma das di-
retoras da APMP Mulher.

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

Santos Bedaque, que participou da co-
missão 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 pen-
sador, uma pessoa envolvida com o de-
senvolvimento do Direito”. A vice-secre-
tária da Procuradoria Criminal, Ana Lú-
cia Menezes Vieira, entregou ao profes-
sor 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 Ro-
berto dos Santos Bedaque, Ana Lúcia Menezes Vieira, Paula Castanheira Lamenza e a advogada Fabiana Mendes da Silva

Interesse do público comprova importância de debater detalhes e novidades do Código, que entrará em vigor em 2016

José Roberto dos Santos Bedaque, que participou da 
 comissão do anteprojeto do Novo CPC no Congresso Nacional
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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

O Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP) debateu, 
em 12/05, a possibilidade de 

implantação de Câmaras de Julgamen-
to e sua inclusão no Regimento Inter-
no daquele colegiado. O projeto é uma 
iniciativa do conselheiro Sérgio Neves 
Coelho e vem sendo debatido e defen-
dido também pelos conselheiros José 
Oswaldo Molineiro e Pedro de Jesus 
Juliotti. O processo tem como relator 
Motauri Ciocchetti de Souza. O assun-
to, 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 Espe-
ciais do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP), é criar grupos de trabalho reu-
nindo conselheiros do CSMP, procura-
dores de Justiça e promotores designa-
dos por indicação do próprio Conselho 
Superior, sem participação de nenhum 
órgão externo, para julgamento de pro-
cessos. 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 câma-
ras, 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 implementa-
ção deste sistema é de suma importância: 
“Os próprios colegas do interior recebe-
ram a ideia com muito estímulo, porque 
também sentem esse problema. Acho que 
o PGJ já deveria até começar  a pensar 

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 Es-
tado de São Paulo (Alesp), para tratar de 
temas institucionais.
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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 institui-
ção de Promotorias de Justiça regionais em áreas de atu-
ação especializadas, apresentado àquele colegiado pelo 
procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa.

Porém, o texto aprovado não inclui a proposta ori-
ginal de instituição de órgãos de execução em primeira 
instância, organizados em base territorial não apenas re-
gionais, mas também promotorias com poder de atua-
ção Metropolitana e Estadual. O anteprojeto seguirá ago-
ra para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), para apreciação e possível aprovação.

Durante a reunião do Conselho de Estudos e Polí-
ticas 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 devi-
das aos membros da instituição deve ficar pronto até o 
fim deste ano.

“Realmente, havia uma dúvida se esse cálculo es-
tava 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 absolu-
ta honestidade, se eu falar que esse cálculo vai ser con-
cluído antes, dificilmente vamos conseguir honrar com 
este compromisso”, completou o diretor-geral do MPSP.

Cálculo de diárias deve
ficar pronto só no fim do ano



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

Promotores realizam seminário em 
defesa das vítimas da violência

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

Promotores de Justiça Criminais 
 realizaram em 18/05, no Auditó-
rio do Fórum Criminal da Barra 

Funda - Complexo Judiciário Ministro 
Mário Guimarês, o seminário “O Mi-
nistério Público e a defesa das vítimas 
de violência”. O objetivo foi debater a 
proposta de anteprojeto de Lei Fede-
ral 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 depen-
dentes, aos carentes das vítimas de cri-
mes dolosos, e que altera as Leis Fede-
rais 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 dependen-
tes da vítima falecida e às vitimas so-
breviventes.  O projeto foi entregue 
em mãos, pelo promotor Luciano Go-
mes de Queiroz Coutinho, à deputada 
federal Mara Gabrilli (PSDB/SP), que o 
levará ao Congresso. São autores do an-
teprojeto, além de Araújo e Coutinho, 
os promotores Aluisio Antonio Maciel 
Neto, Cássio Roberto Conserino, José 
Reinaldo Guimarães Carneiro, Luis Cláu-
dio 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 Mi-
nistério Público (APMP) e Luciano Gomes 
de Queiroz Coutinho e Rafael Abujamra 
são dois de seus diretores do Departa-
mento de Esportes (os outros são João 
Antonio dos Santos Rodrigues e Kary-
na Mori). O evento na Barra Funda con-
tou ainda com as presenças de Marcio 
Sérgio Christino, 1º vice-presidente da 
APMP e secretário-executivo da Procu-
radoria de Justiça Criminal, e de Pedro 
de Jesus Juliotti, membro do Conselho 
Superior do Ministério Público (CSMP).

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 Pú-
blico de São Paulo (MPSP), foi decidi-
da durante reunião daquele colegiado, 
em 06/05, a formação de um Grupo de 
Análise Temático envolvendo promo-
tores de Justiça com reconhecido tra-
balho na área de Violência Doméstica 
e procuradores das áreas Criminal e de 
Habeas Corpus.

O grupo é composto pela pro-
curadora de Justiça Valderez Deusde-
dit Abbud (uma de suas idealizadoras), 
pela promotora de Justiça e coordena-
dora do Grupo de Atuação Especial de 
Enfrentamento à Violência Doméstica 

do Ministério Público de São Paulo (Ge-
vid), Silvia Chakian de Toledo Santos, 
pelo procurador de Justiça Arthur Me-
deiros 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 con-
tra 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 vice-
corregedora do MPSP, Tereza Cristina 
Maldonado Katurchi Exner.

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

As promotoras de Justiça que integram 
o Departamento APMP Mulher - Ce-
leste Leite dos Santos, Daniela Hashi-

moto, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Fabio-
la Moran Faloppa, Fabíola Sucasas Negrão 
Covas, Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli 
e Maria Gabriela do Prado Manssur - rea-
lizaram o 1º encontro “Mulheres Pra Fren-
te” no Auditório do Fórum da Barra Funda, 
em 14/05. O evento, que reuniu promoto-
ras, 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 ocu-
par espaço”, comentou Fabiana Dal’Mas 
Rocha Paes. “Cada uma de nós conhece 
um pedacinho de história de preconceito 
e de desvalorização da mulher no merca-
do de trabalho”, observou Maria Gabriela 
Manssur. “Já estamos nos programando 

pra o próximo encontro. A ideia é tratar de 
assuntos sérios, mas com leveza”, comple-
tou Celeste Leite dos Santos.

Participaram também do evento 
Eloisa de Souza Arruda, ex-secretária do 
Estado de Justiça e da Defesa da Cidada-
nia; Tereza Kodama, coordenadora da Se-
cretaria da Mulher da Secretaria do Estado 
da Justiça e da Defesa da Cidadania; Silvia 

Chakian de Toledo Santos, coordenadora 
do Grupo de Atuação Especial de Enfren-
tamento à Violência Doméstica (Gevid); 
Sandra Nedez Tomé de Freitas, represen-
tando a presidente da Comissão da Mu-
lher da Ordem dos Advogados do Brasil - 
Subseção São Paulo (OAB/SP); e Gislaine 
Caresia, secretária-geral da Comissão da 
Mulher Advogada da OAB.

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

TELETRABALhO – A APMP, representada pela promoto-
ra de Justiça Ana Trotta Yaryd, uma das diretoras de seu 
Departamento de Estudos Institucionais, prestigiou a im-
plementação oficial do projeto de Teletrabalho do Tribu-
nal 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 ain-
da, como diretores, Cláudia Ferreira Mac Dowell, Jorge Al-
berto de Oliveira Marum e Rafael Correa de Morais Aguiar. 

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 Bra-
sil e no mundo: antecedentes históricos, formas de violên-
cia, silêncio da vítima, tendências legislativas no Brasil e 
no mundo, feminicídio”. O 1º tesoureiro Marcelo Rovere 
representou a diretoria da APMP no evento. A coordena-
dora do GE da Baixada Santista é Almachia Zwarg Acerbi.
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APMP organiza novo passeio à  Basílica 
de Nossa Senhora Aparecida

Em 23/05, cerca de 30 pessoas 
participaram do 4º passeio à Ba-
sílica de Nossa Senhora Apare-

cida, localizada no município de Apa-
recida, no Vale do Paraíba, interior de 
São Paulo. Os participantes se reuni-

ram no estacionamento do prédio do Mi-
nistério Público de São Paulo, na capital, 
e depois seguiram viagem.

Já na cidade de Aparecida, dirigi-
ram-se ao Santuário para a tradicional vi-
sita à Basílica. Após as orações, seguiram 

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.

Depois de visitar o Santuário, grupo de associados seguiu para a cidade de Campos do Jordão

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 to-
dos 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 secretá-
rio da entidade de classe, Paulo Penteado Teixeira Junior.

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 Fon-
tes, procurador de Justiça que se aposentou recentemen-
te, após 45 anos de carreira, e que atualmente é um dos 
assessores especiais da Presidência da entidade de clas-
se. O evento de confraternização reuniu dezenas de co-
legas na Churrascaria Barbacoa Itaim, na capital paulista.
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