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Aumenta a desequiparação 
entre Judiciário e MP paulista

TJ mantém participação em taxas judiciárias e aumenta fatia nos emolumentos

A Lei 15.855/15, publicada no 
Diário Oficial em 03/07, traz 
vetos do governador do Estado 

de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), 
ao Projeto de Lei (PL) 112/13, aprova-
do em junho na Assembleia Legislati-
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Reunião do Conepi é feita 
após fim de mandatos 

Página 5

Criada Promotoria de 
 Violência Doméstica

Página 8

MP consulta classe sem 
selo pago de retorno

Página 9

VITALICIAMENTO – Solenidade no Largo São Francisco marcou o vitaliciamento de 73 promotores de Justiça do Concurso 
89 do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), em 26/06. Em seguida, houve jantar no Clube Hebraica. Página 10

JANTAR DOS APOSENTADOS - Mais de 200 pessoas compareceram ao jantar da APMP 
que homenageou os aposentados, no dia 19/06. Sete membros da instituição que en-
cerraram a carreira recentemente receberam placas simbólicas.                         Página 11

va de São Paulo (Alesp). Um dos vetos 
barrou a participação do Ministério 
Público (MPSP) nas taxas judiciárias, 
mantendo apenas sua participação nos 
emolumentos (as “taxas” extrajudici-
árias). Ao mesmo tempo, além de não 

sofrer decréscimo de receita nas ta-
xas judiciárias, o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJSP) ainda teve 
sancionado aumento da participação 
nos emolumentos (de 3,289473% para 
4,289473%).   Páginas 2 (Editorial) e 3

APMP encerra 1º Ciclo sobre Novo Código de Processo Civil Páginas 6 e 7
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do Ministério Público

DESEQUIPARAÇÃO AINDA MAIOR

Desde o início de sua gestão, a di-
retoria da APMP procurou chamar a aten-
ção dos colegas para a desequiparação 
entre o Judiciário e o Ministério Público 
em São Paulo. Chegamos a publicar um 
estudo sobre a evolução do orçamento 
das duas instituições nos últimos anos, 
que comprovou o aumento da partici-
pação do Tribunal de Justiça enquanto 
ao MP cabiam fatias cada vez menores. 
A aprovação do PL 112/13 pela Assem-
bleia Legislativa, em junho, criou expec-
tativas na classe em relação à moderni-
zação da Instituição, à estruturação físi-
ca, ao desenvolvimento tecnológico, ao 
saneamento de débitos e à equiparação 
do Ministério Público com a Magistratu-
ra – expectativas que a APMP comparti-
lhou em uma nota emitida na ocasião.

Porém, no início de julho, o gover-
nador Geraldo Alckmin sancionou a Lei 
com veto à participação do Ministério 

“Temos agora, com este 1º Ciclo 
sobre o Novo Código de Processo Civil, 
uma APMP comprometida com a classe, 
preocupada em promover debates sobre 
assuntos doutrinários. Esse retorno aos 
bons tempos de preocupação e compro-
metimento com a classe, no sentido de 
promover debates sobre assuntos que 
nos interessam, é uma coisa muito boa, 
eu vi com muito bons olhos e me sen-
ti muito agradável em poder participar 
desta iniciativa da APMP.” - Clilton Gui-
marães dos Santos, procurador de Jus-
tiça e doutor em Processo Civil pela USP

PROJETO REQUER 
ELEIÇÃO DOS 9 MEMBROS 

DO CSMP PELA CLASSE

O Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores está analisando projeto 
que requer a eleição dos 9 membros do 
Conselho Superior do Ministério Públi-
co (CSMP) por toda a classe. O assun-
to foi abordado na reunião do Órgão 
Especial de 24/06 pelos procuradores 
de Justiça Natália Fernandes Aliende 
da Matta, Tereza Cristina Maldonado 
Katurchi Exner e Antonio Carlos Fer-
nandes Nery. O CSMP possui 11 inte-
grantes: o procurador-geral de Justiça 
e o corregedor-geral, ambos membros 
natos, mais 9 procuradores de Justiça, 
sendo 3 eleitos pelo Órgão Especial e 
6 (seis) eleitos pela classe (excluindo-
se, neste último grupo de votantes, os 
membros do Órgão Especial).

CONSELHEIRO FALA 
SOBRE CONDIÇÕES PRECÁRIAS 

NA BARRA FUNDA

A situação precária de trabalho 
dos promotores de Justiça que oficiam 
nas Audiências de Custódia no Fórum 
da Barra Funda (Complexo Judiciário 
Ministro Mário Guimarães) foi aborda-
da durante a reunião de 16/06 do Con-
selho Superior do Ministério Público 
(CSMP). O conselheiro José Oswaldo 
Molineiro narrou os problemas que 
observou durante visita ao local feita 
no dia 11/06, em companhia do tam-
bém conselheiro Pedro de Jesus Juliot-
ti. O procurador-geral de Justiça, Már-
cio Fernando Elias Rosa, que preside o 
colegiado, anunciou a criação de um 
Grupo de Atuação Especial para a Au-
diência de Custódia e de alteração do 
Grupo de Atuação Especial de Controle 
Externo da Atividade Policial (Gecep).

Público MP nas taxas 
judiciárias, mantendo 
apenas sua participa-
ção nos emolumentos. Ao mesmo tempo, 
o TJ, além de não sofrer decréscimo de 
receita nas taxas judiciárias, teve sancio-
nado aumento da participação nos emo-
lumentos. Ou seja, a Lei publicada signi-
fica uma desequiparação ainda maior 
entre o Judiciário e o Ministério Público 
em São Paulo (veja notícia na página 3). 
A situação merece grave reflexão. Como 
já frisamos anteriormente, é preciso res-
gatar a histórica dignidade orçamentária 
de nossa Instituição. A APMP seguirá rei-
vindicando a equiparação com o Judiciário 
e lutando por recursos que honrem a im-
portância do Ministério Público paulista.

“Nada como um curso como este 
Ciclo da Associação, com professores, pes-
quisadores, estudiosos, para que todos se 
preparem para a nova codificação proces-
sual civil.” - Hugo Nigro Mazzilli, procu-
rador de Justiça aposentado, professor 
de Direito e consultor jurídico

“O Ciclo de Palestras da APMP foi 
uma ótima discussão para aprimorar o Có-
digo.” - Antonio Carlos Matteis de Arru-
da Júnior, advogado, doutor em Direito 
Processual Civil pela PUC-SP

“O Ciclo sobre o Novo CPC permi-
te, muito antes do tempo, que haja uma 
maturidade, uma reflexão oportuna. Afi-
nal, o Código é uma ferramenta de tra-
balho.” - Deborah Pierri, procuradora de 
Justiça, mestre e doutora em Processo 
Civil pela PUC-SP e uma das diretoras do 
Departamento de Previdência da APMP
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Nova Lei aumenta desequiparação entre 
o Judiciário e o Ministério Público em SP
Governador veta participação do MP na taxa judiciária e aumenta fatia do TJ nos emolumentos

A Lei 15.855/15, publicada no Di-
ário Oficial em 03/07, traz ve-
tos do governador do Estado 

de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), 
ao Projeto de Lei (PL) 112/13, aprova-
do em junho na Assembleia Legislati-
va de São Paulo (Alesp). Um dos vetos 
barrou a participação do Ministério 
Público (MPSP) nas taxas judiciárias, 
mantendo apenas sua participação nos 
emolumentos (as chamadas “taxas” 
extrajudiciárias). Por sua vez, além de 
não sofrer decréscimo de receita nas 
taxas judiciárias, o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJSP) ainda 
teve sancionado aumento da participa-
ção nos emolumentos (de 3,289473% 
para 4,289473%).

“Tal decisão aumenta a desequi-
paração entre o Judiciário e o Minis-

INSTALAÇÃO DO DEECRIM – O Departamento Estadual de 
Execuções Criminais (Deecrim) da 1ª Região Administrativa 
Judiciária da Grande São Paulo foi instalado oficialmente 
em 16/06, no Fórum da Barra Funda. O diretor do Depar-
tamento de Prerrogativas da APMP, Salmo Mohmari dos 
Santos Junior, representou o presidente da entidade de 
classe, Felipe Locke Cavalcanti, na cerimônia - que con-
tou com as presenças do presidente do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo (TJSP), José Renato Nalini, e do secretário 
do Estado da Segurança Pública, Alexandre de Moraes.

INDICAÇÃO AO CNJ – Em 16/06, o procurador de Justi-
ça Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior foi indicado pela 
Procuradoria-Geral da República para compor o Conselho 
Nacional de Justiça, na vaga destinada ao Ministério Públi-
co. Até então, o único representante paulista nos conse-
lhos nacionais havia sido o atual presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, que cumpriu dois mandatos no CNJ 
entre 2007 e 2011. No período, entre outras conquistas, 
fez aprovar a Resolução 133, que determina a simetria en-
tre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público.
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tério Público em São Paulo. Reconhe-
cemos que a participação nos emolu-
mentos é um ganho para a nossa ins-
tituição, mas o TJSP vai ganhar ainda 
mais”, afirma o presidente da APMP, 
Felipe Locke Cavalcanti.

“Mesmo com o veto parcial, o 
governador reconheceu a necessidade 
de participação do Ministério Público 
nas taxas judiciárias. Nossa entidade 
de classe se solidariza com o procura-
dor-geral de Justiça, Márcio Fernando 
Elias Rosa, em seus esforços para ten-
tar buscar a reversão do veto”.

EXPECTATIVA DE SANÇÃO - Após 
a aprovação do PL 112/13 na Alesp, os 
membros do MPSP ficaram na expecta-
tiva de sua sanção integral pelo gover-
nador. Naquela ocasião, a APMP emitiu 
Nota compartilhando as expectativas da 

classe em relação aos novos recursos e 
à modernização da Instituição, à estru-
turação física, ao desenvolvimento tec-
nológico, ao saneamento de débitos e à 
equiparação com a Magistratura. 

Na data da aprovação do PL na 
Alesp (09/06), a Procuradoria-Geral 
de Justiça publicou notícia no portal 
do MPSP afirmando: “Segundo as no-
vas regras, o Poder Judiciário passará a 
perceber 25% do valores arrecadados 
e o MP, 5%”. A notícia garantia ainda: 
“O Governador do Estado, Geraldo Al-
ckmin, apoiou publicamente a reivindi-
cação do Ministério Público. ‘Constru-
ímos uma solução que privilegia o pla-
nejamento, a gestão fiscal responsável 
e atende a uma justa reivindicação do 
Ministério Público, instituição essen-
cial para o povo paulista’, declarou”.



Presidente da APMP  reúne-se 
com governador do Maranhão

Flávio Dino recebeu representantes de 17 associações do MP

O governador do Maranhão, 
Flávio Dino, reuniu-se no dia 
11/06, em São Luís, com re-

presentantes de 17 de associações do 
Ministério Público do país, incluindo 
o presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti. A visita ocorreu durante 
realização de reunião da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp).

Flávio Dino é ex-juiz federal, 
ex-presidente da Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil (Ajufe) e ex-se-
cretário-geral do Conselho Nacional 
de Justiça em sua 1ª composição. Fe-
lipe Locke Cavalcanti integrou a 2ª e 
a 3ª composições daquele colegiado. 
“Flávio Dino participou ainda na for-
mação do CNJ. Acompanho a sua tra-
jetória desde quando ele foi juiz fe-
deral, deputado e, hoje, governador. 
É um bom exemplo da nova política”, 
afirmou o presidente da APMP.

“Quero saudar a todos na pes-
soa do presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti”, afirmou o governador 
Flávio Dino. “Temos desafios claros de 
superar a pobreza. Para isso, precisa-
mos que os direitos cheguem à casa de 

APMP NA IMPRENSA

REVISTA VEJA OUVIU O 
1º  VICE-PRESIDENTE DA 

APMP SOBRE O PCC
A reportagem “Escola do crime”, 

publicada na edição da revista Veja de 
27/05, ouviu o 1º vice-presidente da 
APMP, Marcio Sérgio Christino, que é 
também secretário da Procuradoria de 
Justiça Criminal do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP). Ques-
tionado sobre a facção criminosa Primei-
ro Comando da Capital (PCC), o 1º vice-
presidente da APMP observou que “eles 
estão mais estruturados, mais sofistica-
dos e focados no tráfico de drogas, um 
crime de alto retorno e de menor risco”. 
Marcio Christino é considerado referên-
cia para falar sobre o crime organizado.

2º SECRETÁRIO FOI 
 ENTREVISTADO PELO 

 JORNAL DA TV GAZETA
Em entrevista ao vivo no Jornal 

da TV Gazeta no dia 10/06, o 2º secre-
tário da APMP, Tiago de Toledo Rodri-
gues, que integra o Conselho de Estudos 
e Políticas Institucionais (Conepi), falou 
sobre estudo recente do Departamen-
to de Execuções da Infância e Juventu-
de do Ministério Público de São Paulo 
(Deij) que aborda infrações praticadas 
por jovens e a falta de aplicação de me-
didas socioeducativas pelo governo do 
Estado. “Os adolescentes têm sido libe-
rados em média entre sete e oito me-
ses, dos três anos previstos”, afirmou o 
2º secretário da Associação.

REVISTA ÉPOCA 
 ENTREVISTOU  DIRETORA 

DA APMP MULHER
A Revista Época publicou, em 

1º/06, uma entrevista com a promotora 
de Justiça Maria Gabriela Prado Manssur, 
coordenadora do Núcleo de Combate à 
Violência contra a Mulher do Ministério 
Público de São Paulo, em Taboão da Ser-
ra (SP), e uma das diretoras do Depar-
tamento APMP Mulher na Associação 
Paulista do Ministério Público. Ela con-
ta à publicação que, para chegar a mais 
mulheres vítimas de violência, tem uma 
conta no Instagram com o nome “Justi-
ça de Saia”, onde narra casos e senten-
ças sem expor as vítimas.

todos, o que depende não só da atu-
ação dos governos, mas também das 
instituições jurídicas”, acrescentou. A 
presidente da Conamp, Norma Angé-
lica Reis Cardoso Cavalcanti, elogiou 
a postura: “É uma abertura de diálo-
go institucional para o MP brasileiro”.

Também estavam presentes o 
vice-governador maranhense, Carlos 
Brandão, o chefe da Casa-Civil daque-
le Estado, Marcelo Tavares, o secretá-
rio-adjunto da Casa-Civil, Carlos Lula, 
o procurador-geral do Estado, Rodri-
go Maia, e o secretário de Estado da 
Gestão e Previdência, Felipe Camarão.
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POSSE E HOMENAGEM - A Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb) 
empossou no dia 15/06, em Salvador (BA), sua nova presidente, Janina Schuen-
ck Brantes Sacramento. A APMP foi representada na cerimônia pelo 1º vice-pre-
sidente, Marcio Sérgio Christino, e pela diretora do Departamento de Relações 
Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza. Na ocasião, a presidente da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e ex-presi-
dente da Ampeb, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, foi homenageada com 
o recebimento da Medalha de Honra ao Mérito da entidade de classe baiana.

APMP em Ação - Junho 20154

Felipe Locke Cavalcanti e Flávio Dino (à direita), em São Luís
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Conepi fará reunião em agosto tendo seus 
membros já com mandatos encerrados
PGJ mudou data sem que eleição de novos membros tenha sido realizada; promotores questionaram

O Conselho de Estudos e Polí-
ticas Institucionais (Conepi) 
fará, em 07/08, uma reunião 

com todos os seus membros já com 
os mandatos encerrados e sem que 
uma nova composição tenha sido elei-
ta. Na sessão do colegiado de 26/06, 
o procurador-geral de Justiça, Márcio 
Fernando Elias Rosa, decidiu transfe-
rir para o início de agosto a data da 
reunião anteriormente marcada para 
31/07, ocasião em que se encerram 
os mandatos. O fato provocou ques-
tionamentos de promotores de Justi-
ça que integram a atual composição, 
que demonstraram preocupação com 
a criação de “vácuo” antes da eleição 
dos novos integrantes.

“Com relação à eleição do Co-
nepi: quero fazer uma proposta, sem 
que isso importe em prorrogação de 
mandato, porque eu não quero timbrar 
a carreira de ninguém”, disse Márcio 
Elias Rosa, na reunião de 26/06. “Acho 
que cada um pode externar seu posi-
cionamento, se deseja continuar ou 
não, se deve prorrogar [o mandato] 
ou não. Mas eu tenho autoridade su-
ficiente pra propor, porque o Conepi é 
criado por desejo meu e mantido por 
vontade própria: vamos jogar a reu-
nião de julho para o mês de agosto. 
Então o término do mandato não se 
dá agora, em julho, dar-se-á em agos-
to. E aí teremos condição de deliberar, 
inclusive, sobre o processo eleitoral, a 
renovação, aqueles que eventualmen-
te pensam que há necessidade de re-
novar, até que haja nova investidura. 
Pode ser? Podemos jogar pra agosto?”.

Neste momento, o promotor de 
Justiça Carlos Alberto Scaranci obser-
vou: “Mas o mandato termina em ju-
lho”. O PGJ respondeu: “Scaranci, você 
está dispensado. Mas os demais ficam, 
por favor, convidados, não convoca-
dos [para a próxima reunião]”. Scaran-
ci insistiu: “A preocupação, Dr. Már-
cio, é séria. Porque a eleição precisa 
acontecer, senão vai ocorrer um vácuo 

Colegiado fez críticas ao Censo Racial
O prazo para resposta do Cen-

so Racial do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP) foi prorro-
gado por mais 30 dias, segundo infor-
mou o procurador-geral de Justiça, 
Márcio Fernando Elias Rosa, em reu-
nião do Conselho Superior do Ministé-
rio Público (CSMP) no dia 30/06 (data 
em que o prazo se esgotaria). Polêmi-
co, o Censo recebeu críticas de mem-
bros do Conepi, durante reunião da-
quele colegiado em 26/06, referentes 
à velocidade em que a coleta de dados 
foi proposta em São Paulo e à questão 
da cogência, com a obrigação de res-
posta sendo um dever funcional para 
os membros do MPSP. “Temos prazo 
para declarar qual que é nossa cor. Está 

sob a nomenclatura de raça - e há até 
uma discussão sobre o que é raça, cor. 
Incorrendo, aí, numa seara polêmica. 
Acho que nos é imposto”, observou o 
promotor Tomás Busnardo Ramadan. 
“O que espanta, e acho que essa crítica 
deve ser feita à atual gestão [da PGJ], 
é a velocidade como isso foi implanta-
do e a invocação de dever funcional”, 
disse o promotor Valcir Paulo Kobori.

O promotor Luciano Gomes de 
Queiroz Coutinho fez duas propostas: 
posicionamento do Conepi contra a obri-
gatoriedade do Censo Racial (rejeitada 
por 10 votos a 8) e abertura de discus-
são sobre a necessidade de adoção ou 
não de Cotas Raciais no MPSP (abertu-
ra de discussão aprovada por maioria).
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O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti (à esquerda), compôs a mesa a convite do deputado Roberto Alves

como ocorreu em relação à primeira e 
segunda gestão. Não estou fazendo al-
gum tipo de brincadeira”. “Nem eu”, 
disse Márcio Elias Rosa. E prosseguiu: 
“O seu mandato termina que dia? 31 
de julho? Então fica consignado meu 

agradecimento a você por esse perío-
do profícuo de atuação. E eu convido 
a todos a uma nova reunião do Conepi 
no mês de agosto. A reunião de julho 
está designada para agosto, participan-
do aqueles que quiserem e desejarem”.

Integrantes do colegiado externaram preocupação com criação de ‘vácuo’ antes da realização das próximas eleições



Especialistas encerram 
1º Ciclo sobre Novo CPC 

e elogiam iniciativa
Clilton Guimarães dos Santos, Hugo Nigro Mazzilli, Antonio

Carlos Matteis Jr. e Deborah Pierri completaram apresentações

Quatro especialistas completa-
ram, em junho, as exposições 
do 1º Ciclo de Palestras sobre 

o Novo Código de Processamento Ci-
vil (CPC), realizado pela APMP entre 
os dias 25/05 e 15/06: o procurador 
de Justiça e doutor em Processo Civil 
pela Universidade de São Paulo (USP), 
Clilton Guimarães dos Santos; o pro-
curador de Justiça aposentado, pro-
fessor de Direito, consultor jurídico e 
autor de diversos livros, Hugo Nigro 
Mazzilli; o doutor em Direito Proces-
sual Civil pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-SP), Anto-
nio Carlos Matteis de Arruda Júnior; 
e a procuradora de Justiça, mestre e 
doutora em Processo Civil pela PUC-
SP e uma das diretoras do Departa-
mento de Previdência da APMP, De-
borah Pierri.

Em maio, já haviam feito pa-
lestras os professores titulares de 
Direito Processual Civil da Faculda-
de de Direito da USP, Antonio Carlos 
Marcato e José Roberto dos Santos 
Bedaque. Todos os expositores des-
tacaram a relevância e o sucesso do 
evento organizado pela APMP (leia 
comentários na seção Cartas & Opi-
niões, página 2 desta edição). Para os 
palestrantes, as apresentações feitas 
no Auditório Francismar Lamenza, da 
Sede Social da entidade de classe, no 
Largo São Francisco, alertaram os co-
legas para os detalhes do novo CPC, 
que entrará em vigor em março de 
2016. Além das centenas de partici-
pantes que compareceram às pales-
tras, outros milhares acompanha-
ram as transmissões online no site 
da APMP, onde os vídeos das apre-
sentações estão disponíveis para os 
associados, em área restrita.

A comissão organizadora do 1º 
Ciclo de Palestras sobre o Novo CPC 

O advogado Anto-
nio Carlos Mat-
teis Junior, dou-

tor em Direito Proces-
sual Civil pela Pontifícia 
Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), 
proferiu no dia 10/06 a 
quinta palestra do Ci-
clo da APMP sobre o 
Novo CPC, com o tema 
“Do litisconsórcio. Da 
Intervenção de tercei-
ros”. Para o expositor, não houve gran-
de mudança em relação a esses temas, 
mas sim uma atualização dos institutos 
processuais que já vinham sendo traba-
lhados na jurisprudência.

“A grande novidade foi a colo-
cação do instituto da desconsideração 
da personalidade jurídica e do ‘amicus 
curiae’ como dois institutos da inter-
venção de terceiro que não existiam 
no Código anterior, visando aprimorar 
as decisões judiciárias”, resumiu Anto-
nio Carlos Matteis Junior,. “Acho desne-

Palestra aborda litisconsórcio 
e a  intervenção de terceiros
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No dia 1º de ju-
nho, o procu-
rador de justi-

ça Clilton Guimarães dos 
Santos, doutor em Pro-
cesso Civil pela Facul-
dade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo 
(USP), foi o responsável 
pela terceira palestra 
do Ciclo sobre o Novo 
CPC, “Princípios gerais 
do Direito Processual 
Civil. Aplicação da norma processual no 
tempo. Jurisdição e ação”. Em sua apre-
sentação, abordou a resolução de con-
flitos, negócios jurídicos processuais, 
questões de acesso à Justiça, princípio 
contraditório, duração razoável do pro-
cesso, princípio cooperativo e norma re-
lativa da boa fé.

 “A atuação do Ministério Públi-
co vai ser desafiada, porque a concep-

Procurador diz que a atuação 
do MP ‘vai ser desafiada’

Clilton Guimarães dos Santos e Luís Paulo Sirvinskas durante a palestra do dia 1º/06

ção mais forte, hoje, é a de um proces-
so que prepara um precedente obriga-
tório”, alertou o palestrante.

Clilton Guimarães dos Santos re-
cebeu, no final de sua apresentação, o 
diploma de participação e os cumprimen-
tos de Luís Paulo Sirvisnkas, um dos dire-
tores do Departamento de Gestão Am-
biental da APMP e integrante da comis-
são organizadora do evento.

cessário sistematizar no Código. Deve-
ria ser uma forma de intervenção atra-
vés de uma assistência simples, para 
realizar o que já acontece na prática”, 
acrescentou.

Ao final de sua apresentação, re-
cebeu das mãos da promotora de Jus-
tiça Celeste Leite dos Santos, uma das 
diretoras do Departamento APMP Mu-
lher e integrante da comissão organiza-
dora do evento, o diploma pela partici-
pação n0o 1º Ciclo sobre o Novo CPC e 
os cumprimentos da entidade de classe.

Quinta palestra do Ciclo foi proferida por Antonio Carlos Matteis de Arruda Júnior

Plateia no Auditório Francismar Lamenza, da APMP, durante o Ciclo sobre o Novo CPC
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Especialistas encerram 
1º Ciclo sobre Novo CPC 

e elogiam iniciativa
Clilton Guimarães dos Santos, Hugo Nigro Mazzilli, Antonio

Carlos Matteis Jr. e Deborah Pierri completaram apresentações

foi composta por Marcio Sérgio Chris-
tino, 1º vice-presidente da APMP e 
secretário-executivo da Procuradoria 
de Justiça Criminal do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP); 
Ana Lúcia Menezes Vieira, vice-secre-
tária da Procuradoria Criminal; Pau-
la Castanheira Lamenza, diretora do 
Departamento de Relações Públicas 
e de Eventos da APMP; Maria da Gló-
ria Villaça Borin Galvão de Almeida, 
uma das diretoras do Departamento 
de Previdência da APMP; Luís Paulo 
Sirvinskas, um dos diretores do De-
partamento de Gestão Ambiental da 
APMP; e Celeste Leite dos Santos, 
uma das diretoras do Departamen-
to APMP Mulher.

Compareceram também às 
apresentações e aos debates o pre-
sidente da APMP, Felipe Locke Caval-
canti, o 1º secretário, Paulo Pentea-
do Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, 
Marcelo Rovere.

Coube à procura-
dora de Justiça 
Deborah Pier-

ri, mestre e doutora 
em Processo Civil pela 
Pontifícia Universida-
de Católica de São Pau-
lo (PUC-SP) e uma das 
diretoras do Departa-
mento de Previdên-
cia da APMP, fazer, em 
15/06, a exposição de 
encerramento do Ci-
clo de Debates, com o tema “Recursos 
no Novo CPC”. De acordo com a pales-
trante, ao estudar e fazer um primeiro 
apanhado sobre os recursos e meios de 
impugnação no Novo CPC, é preciso ob-
servar dois aspectos. 

“No primeiro, é preciso trazer 
para o fim do Código todo um sistema 
de impugnação. Isso facilita a vida do 
estudioso, do cientista do Direito Pro-
cessual. E facilita ainda o manejo da ati-
vidade cotidiana na advocacia, no Mi-
nistério Público, na Magistratura, en-

fim, aqueles que lidam com a atividade 
forense”, afirmou.

“O Novo CPC, neste aspecto de 
meio de impugnação, busca dar espe-
rança ao nosso país no sentido de acele-
rar e otimizar a forma de decisão”, com-
pletoju Deborah Pierri, que recebeu um 
diploma das mãos da colega Maria da 
Glória Villaça Borin Galvão de Almeida, 
também diretora do Departamento de 
Previdência da entidade de classe e in-
tegrante da comissão organizadora do 
1º Ciclo sobre o Novo CPC..

Exposição sobre sistema de 
impugnação fecha 1º Ciclo
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O procurador de 
Justiça aposen-
tado Hugo Ni-

gro Mazzilli, que é tam-
bém advogado, profes-
sor de Direito, consul-
tor jurídico e autor de 
diversos livros, apre-
sentou no dia 08/06, no 
Ciclo de Debates Sobre 
o Novo CPC, a palestra 
“O Processo Coletivo e 
o Novo Código Civil”. 
Em sua apresentação, criticou a “omis-
são” do novo Código na tutela coletiva.

Para o professor, embora o tex-
to tenha dispositivos que se referiram 
à questão, “isso não é suficiente, pois 
deveria ter disciplinado a tutela coleti-
va que hoje é o grande gargalo de aces-
so à Justiça”. Porém, o palestrante des-
tacou algumas novidades consideradas 
por ele “muito boas”, como a possibili-

dade de o juiz conceder uma tutela li-
minar que pode compor a lide. 

Presente à palestra, o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, cum-
primentou Hugo Nigro Mazzilli e entre-
gou a ele o diploma de participação Ciclo 
sobre o Novo CPC. “Eu aprendo com ele 
desde sempre. É um professor preocu-
pado com as questões para aprimorar 
o MP”, elogiou o presidente da APMP.

Professor critica ‘omissão’ do 
Novo CPC na tutela coletiva

Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, enregando diploma a Hugo Mazzilli

Maria da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida entregando diploma a Deborah Pierri

Plateia no Auditório Francismar Lamenza, da APMP, durante o Ciclo sobre o Novo CPC
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Assembleia Legislativa aprova a criação 
da Promotoria de Violência Doméstica

Projeto transforma em Promotoria o Gevid e amplia em 30 os cargos de promotor na Capital

A Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp) apro-
vou, em 25/06, o Projeto de Lei 

Complementar (PLC) 22/2015, de ini-
ciativa do Procurador-Geral de Justi-
ça (PGJ), que altera a Lei Orgânica do 
Ministério Público e autoriza a criação 
da Promotoria de Justiça de Comba-
te à Violência Doméstica com atribui-
ção correlata. O projeto também am-
plia em 30 os cargos de promotor de 
Justiça na Capital e segue agora para 
sanção do governador do Estado, Ge-
raldo Alckmin.

A nova Promotoria, quando im-
plantada, atuará na repressão e pre-
venção da criminalidade de gênero 

no âmbito doméstico e na fiscaliza-
ção e acompanhamento das políticas 
públicas relativas ao tema. Trata-se 
da transformação em Promotoria do 
Grupo de Enfrentamento à Violência 
Doméstica (Gevid). Uma das promoto-
ras de Justiça que integram esse gru-
po, Fabíola Sucasas Negrão Covas, é 
também uma das diretoras da APMP 
Mulher, diretoria criada pela atual ges-
tão da Associação Paulista do Minis-
tério Público.

As outras diretoras da APMP 
Mulher são as promotoras de Justi-
ça Celeste Leite dos Santos, Daniela 
Hashimoto, Fabiana Dal’Mas Rocha 
Paes, Fabiola Moran Faloppa, Jaque-

line Mara Lorenzetti Martinelli e Maria 
Gabriela Prado Manssur. Esta última é, 
também, coordenadora do Núcleo de 
Combate à Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher – Grande São Paulo 
II (em Taboão da Serra).

Além de Fabíola Sucasas Negrão 
Covas, o Gevid tem como integrantes Síl-
via Chackian de Toledo Santos (secretária-
executiva), Valéria Diez Scarance Fernan-
des (que também coordena a Comissão 
Permanente de Combate à Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher-Cope-
vid), Ana Paola Ambra, Cláudio Cavallini, 
Osias Daudt, Estefânia Ferrazzini Paulin 
Zanone Mayer, Regiane Vinche Zampar 
Guimarães Pereira e Tereza Franceschi.

PROCURADORIA CRIMINAL – Em 19/06, o secretário-executivo da Procurado-
ria de Justiça Criminal (Procrim) e 1º vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio 
Christino, reuniu-se com integrantes da 1ª e 2ª instâncias para debater a agen-
da do recém-criado Grupo de Análise Temático sobre Violência Doméstica. Pre-
sentes à reunião, a procuradora de Justiça Sandra Jardim, o promotor de Justi-
ça Osias Daudt e as promotoras de Justiça Fabíola Sucasas Negrão Covas, Maria 
Gabriela Prado Manssur, Silvia Chakian de Toledo Santos e Valéria Diez Scaran-
ce Fernandes, com a colaboração da procuradora de Justiça Valderez Deusde-
dit Abbud. Em junho, foi criado na Procrim o Serviço de Informações Criminais.

Promotoria
ajuda a repatriar 

obras de arte
O promotor de Justiça Eroni-

des Aparecido dos Santos participou 
em 18/06, em Nova York, Estados Uni-
dos, da cerimônia de repatriação de 
duas obras de arte que pertenciam 
ao ex-banqueiro Edemar Cid Ferrei-
ra haviam sido levadas de forma ile-
gal de São Paulo (SP) para os Estados 
Unidos (EUA). Ele atua na Promotoria 
de Falência do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP), respon-
sável pelo processo do Banco Santos, 
que faliu em 2005.

Foram apreendidas as obras 
“Hannibal”, do pintor estaduniden-
se Jean-Michel Basquiat, avaliada em 
mais de R$ 20 milhões e a escultura 
“Romanus Togatus”, avaliada em US$ 
900 mil, também do mesmo autor. 
Mesmo devolvidas ao Brasil as obras 
serão leiloadas nos EUA, onde o valor 
de venda deve ser maior. O dinheiro do 
leilão deve voltar ao Brasil para o pa-
gamento de credores. Ainda há obras 
valiosas no exterior, que em breve se-
rão repatriadas. 
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Classe é consultada sobre promotor de 
Justiça poder concorrer ao cargo de PGJ

Possibilidade de eleição é bandeira histórica da classe, também defendida há anos pela APMP

Os membros do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP) 
começaram a ser consultados, 

em junho, a respeito da elegibilidade dos 
promotores de Justiça ao cargo de pro-
curador-geral de Justiça (PGJ). A consul-
ta foi determinada pelo Ato Normativo 
906/2015, da Procuradoria-Geral de Jus-
tiça, de 19/06, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado de São Paulo (Dosp) no dia 
seguinte. Os colegas receberam cédulas 
pelo correio, para serem preenchidas e 
encaminhadas de volta à PGJ, embora 
não tenha selo pago para retorno (leia 
notícia nesta página). Serão considera-
dos válidos os votos postados entre os 
dias 29/06 e 10/07, desde que recebidos 

na PGJ até as 13h do dia 13/07. Depois 
disso, serão inseridos em urna inviolável. 
O Ato prevê que “o resultado da votação 
e a respectiva ata serão levados ao co-
nhecimento do Colendo Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores de Justiça, 
no qual tramita expediente a respeito do 
mesmo tema”. Porém, a APMP entende 
que o Órgão Especial é um colegiado me-
ramente consultivo, e que, caso a vota-
ção confirme o desejo da classe de que 
promotor possa se eleger ao cargo de 
PGJ, um Projeto de Lei deve ser elabora-
do e encaminhado de imediato à Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp). A elegibilidade de promotor à 
PGJ é uma bandeira histórica da classe e 

da APMP, que, ainda em 2007, na gestão 
do presidente Washington Epaminondas 
Medeiros Barra, apoiou Carta assinada 
por colegas e, em novembro daquele 
ano, entrou com Ação Direta de Incons-
titucionalidade contra o artigo 10 da Lei 
Complementar 734/93, que estabelece 
regras para eleição do PGJ (infelizmen-
te julgada improcedente). Mais tarde, no 
início de 2014, uma das diretoras do De-
partamento de Previdência APMP, Debo-
rah Pierri, defendeu o direito de promo-
tor de Justiça se candidatar ao cargo de 
PGJ em trabalho de sua autoria enviado 
ao Órgão Especial e posteriormente en-
caminhado ao Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP).

REFORMA POLÍTICA - Em companhia de dezenas de autoridades, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou 
em 19/06, no Intercontinental Hotel, na capital paulista, de reunião-almoço com o vice-presidente da República, Michel Te-
mer, promovida pelo Instituto dos Advogados do Brasil (Iasp). Na ocasião, Temer discorreu sobre “A Reforma Política Possível”.

Conepi questiona carta sem selo e APMP oferece postagens
Na consulta que o MPSP faz à 

classe a respeito da elegibilidade dos 
promotores de Justiça ao cargo de PGJ, 
com votação exclusiva através de carta, 
não há envelope com selo pago para 
retorno no Correio. Em 26/06, durante 
reunião do Conselho de Estudos e Po-

líticas Institucionais (Conepi), o procu-
rador-geral de Justiça, Márcio Fernando 
Elias Rosa, foi questionado sobre o fato 
e respondeu que “ou o colega faz com 
recursos próprios, é uma postagem de 
Correio, ou a Promotoria de Justiça, que 
conta com recurso pra isso” (leia mais so-

bre a reunião do Conepi na página 5).
Na mesma data, a APMP emitiu 

Nota informando que “prontifica-se a 
selar e encaminhar todos os envelopes-
resposta deixados em suas sedes, por 
seus associados, até as 14:00 horas do 
dia 08 de julho de 2015”.

Fo
to

: F
el

ip
e 

La
m

pe
/I

as
p



O 1º vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio Christino, discursa durante o jantar de confraternização dos vitaliciados

COLAR DO MPSP (1) - O arcebispo metropolitano de 
São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, foi condecorado 
com o Colar do Mérito Institucional do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP) no dia 11/06. O 
evento contou com as presenças do governador do Es-
tado, Geraldo Alckmin, e do presidente da Assembleia 
Legislativa (Alesp), deputado estadual Fernando Capez. 
A APMP foi representada na ocasião pela diretora do De-
partamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.

COLAR DO MPSP (2) - Recém-aposentado, Octavio Borba 
de Vasconcellos Filho é o primeiro promotor de Justiça a 
receber o Colar do Mérito Institucional do Ministério Pú-
blico de São Paulo, em solenidade no dia 24/06. A APMP, 
que entregou uma placa simbólica ao promotor aposen-
tado cinco dias antes (leia na próxima página) foi repre-
sentada no evento pelo 1º tesoureiro Marcelo Rovere, ex-
estagiário do homenageado. Após a solenidade, a entida-
de de classe ofereceu um coquetel em sua Sede Social.
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Promotores de Justiça do Concurso 
89 são vitaliciados no Largo S.Francisco

Após solenidade no Faculdade de Direito da USP, participaram de jantar no Clube Hebraica

Os 73 promotores de Justiça do 
Concurso 89 do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo (MPSP) 

foram vitaliciados em26/06 como mem-
bros efetivos da instituição, em solenida-
de no Salão Nobre da Faculdade de Direi-
to da Universidade de São Paulo (USP), 
no Largo São Francisco, Centro da capi-
tal. Eles cumpriram dois anos de estágio 
probatório. A APMP foi representada, 
na ocasião, pelo seu 1º vice-presidente, 
Marcio Sérgio Christino, que é também 
o secretário-executivo da Procuradoria 
de Justiça Criminal (Procrim).

Compareceram, entre outras au-
toridades, os integrantes da banca exa-
minadora do Concurso 89: o represen-
tante da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) na banca, o hoje secretário do 
Estado da Segurança Pública, Alexandre 
de Moraes (que representou o governa-
dor Geraldo Alckmin na solenidade); e 
os procuradores de Justiça João Antonio 
Garreta, Thiago Cintra Zariff (presiden-
te), Jorge Luiz Ussier, Luiz Alberto Salles 
Souza (membro da Comissão Processan-
te) e Sandra Jardim.
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Também estavam presentes, en-
tre outras autoridades, o procurador-geral 
de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa; o 
corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de 
Paula; o ouvidor Roberto de Souza Fleury 
Bertagni; os secretários do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores, Walter Paulo 
Sabella, e do Conselho Superior do Ministé-
rio Público (CSMP), Motauri Ciocchetti de 
Souza; o diretor da Escola Superior do Mi-
nistério Público (ESMP),  Marcelo Pedroso 

Goulart; e o procurador-geral do Ministério 
Público de Contas, Rafael Demarchi Costa.

Após a solenidade no Largo São 
Francisco houve jantar de confraterniza-
ção no Clube Hebraica, ao qual compa-
receram representando a APMP, além de 
Marcio Christino, o 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, 
Marcelo Rovere, e a diretora do Departa-
mento de Relações Públicas e de Eventos, 
Paula Castanheira Lamenza.



APMP reuniu mais de 200 pessoas 
em jantar para os aposentados

Sete membros da instituição recém-aposentados foram homenageados com placas simbólicas

Em 19/06, a APMP recebeu mais de 
200 pessoas no jantar que home-
nageou os aposentados do Minis-

tério Público paulista, realizado no Buffet 
França, em Higienópolis, na capital pau-
lista. Entre os presentes, sete membros 
da instituição que recentemente encerra-
ram a carreira, e que por isso receberam 
placas simbólicas da entidade de classe: 
Francisco Stella Junior, José Domingos da 
Silva Marinho, José Maria Gomes, Mar-
co Vinicio Petrelluzzi, Paulo Álvaro Cha-
ves Martins Fontes (que hoje é um dos 
assessores especiais da Presidência da 
APMP), Octávio Borba de Vasconcellos 
Filho e Sebastião Bernardes da Silva.

O encontro, organizado pelas dire-
toras dos Departamentos de Aposentados, 
Cyrdêmia da Gama Botto, e de Relações Pú-
blicas e de Eventos, Paula Castanheira La-
menza, foi prestigiado por dezenas de pro-
motores e de procuradores de Justiça, além 
de representantes do Legislativo, Judiciário 
e Executivo paulista. Também presentes, re-
presentando a APMP, o presidente Felipe 
Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Mar-
cio Sérgio Christino (que é também o secre-

tário-executivo da Procuradoria de Justiça 
Criminal), o 2º vice-presidente, Gabriel Bit-
tencourt Perez, o 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, o 2º secretário, Tia-
go de Toledo Rodrigues (também membro 
do Conselho de Estudos e Políticas Institu-
cionais), e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.

Entre as autoridades presentes ao 
jantar organizado pela APMP estava o depu-

tado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), 
relator da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) nº 555/2006, que revoga 
o dispositivo da Emenda Constitucional 
- Reforma da Previdência, e que preten-
de cessar a cobrança de contribuição 
previdenciária sobre os proventos dos 
servidores públicos aposentados, a cha-
mada contribuição de inativos.

Paula Castanheira Lamenza, Felipe Locke Cavalcanti, deputado federal Arnaldo Faria de Sá e Cyrdêmia da Gama Botto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Os procuradores de Justiça Anto-
nio Celso Campos de Oliveira Faria e Luiz Otavio de Olivei-
ra Rocha tomaram posse em 1º/06 como desembargado-
res do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), 
pelo 5º Constitucional. Eles ocuparam as vagas, respecti-
vamente, dos desembargadores recém-aposentados Renê 
Ricupero e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery. 
O presidente da Associação Paulista do Ministério Públi-
co, Felipe Locke Cavalcanti, compareceu à cerimônia, que 
foi conduzida pelo presidente do TJSP, José Renato Nalini.

MEMORIAL DO MP - O presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti acompanhou, em 15/06, a cerimônia na qual o 
troféu do Prêmio Innovare de 2014, da categoria Ministé-
rio Público, foi doado para o Memorial do Ministério Pú-
blico de São Paulo. O trabalho premiado foi feito por Ali-
ce Satiko Kubo Araújo, Ana Paula Westmann Anderlini, Fa-
biana Dal’Mas Rocha Paes, Jefferson Aparecido Dias, Lisia-
na Braecher, Luiz Fernando Guinsberg Pinto, Maria Apa-
recida Castanho, Orlando Bastos Filho, Reynaldo Mapelli 
Júnior, Ricardo Hildebrand Garcia e Roberto de Campos.
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Mais de 500 pessoas curtiram Festa 
Junina da APMP na Sede Campestre

A APMP realizou no domingo, 
14/06, sua tradicional Festa 
Junina. Neste ano, o evento 

teve como tema “Na APMP, balão, 
fogueira, quentão... É tempo de São 
João”. Mais de 500 pessoas, entre 
associados, familiares e convidados, 
participaram do evento na Sede Cam-
pestre, em São Roque (SP).

As crianças se divertiram com 
brincadeiras organizadas pela equipe 

de recreação da Ativa Eventos, prin-
cipalmente com a dança caipira, que 
teve participação até dos adultos. Nas 
barracas, comidas típicas, doces e sal-
gados. A festa foi organizada pelo De-
partamento de Eventos da APMP, que 
tem como diretora Paula Castanheira 
Lamenza. Compareceram ao evento o 
presidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, o 1º vice-presidente, Marcio 
Sérgio Christino, o 1º secretário, Paulo 

Penteado Teixeira Junior, o 2º secre-
tário, Tiago de Toledo Rodrigues, o 
1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e um 
dos assessores especiais da Presidên-
cia, Antonio Luiz Benedan. Também 
marcaram presença José Oswaldo 
Milineiro e Pedro de Jesus Juliotti, 
membros do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), e o juiz 
do Tribunal de Justiça Militar (TJM), 
Silvio Hiroshi Oyama. 

Neste ano, evento teve como tema ‘Na APMP, balão, fogueira, quentão... É tempo de São João’

O XIV Torneio Nacional de Futebol Society do Minis-
tério Público, edição que será realizada pela APMP 
na cidade de São Paulo entre os dias 04 e 07/09, já 

tem os grupos definidos para cada uma das quatro cate-
gorias: Sênior, Super Master, Master e Força Livre. O sor-
teio ocorreu em 28/05, no Auditório Francismar Lamen-
za da Sede Social, com transmissão online, ao vivo, pelo 
site da entidade de classe paulista. A relação dos grupos, 
por categoria, junto com todas as informações do evento, 
pode ser conferida no site: torneio.apmp.com.br/futebol/

Presentes ao sorteio estavam Luciano Gomes de 
Queiroz Coutinho, um dos diretores do Departamento de 
Esportes da APMP (os outros são João Antonio dos Santos 
Rodrigues, Karyna Mori e Rafael Abujamra), e o presiden-
te da entidade de classe, Felipe Locke Cavalcanti. Em 2013 
e 2014, a APMP foi bicampeã geral do Torneio Nacional de 
Futebol Society do Ministério Público, nas edições dispu-
tadas, respectivamente, nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) 
e de Foz do Iguaçú (PR).
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Sorteados grupos do XIV Torneio Nacional 
de Futebol Society do Ministério Público

Luciano Coutinho e Felipe Locke Cavalcanti com os troféus da competição de 2013
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