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No dia 08/07, a APMP pro-
tocolou na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 

Paulo (Alesp) um ofício solicitando 
a derrubada dos vetos do gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB) ao 
Projeto de Lei (PL) 112/2013, que 
foi sancionado como Lei 15.855/15 
no dia 03/07. A rejeição de alguns 
artigos do PL barrou a participação 
do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP) em 5% nas ta-
xas judiciárias, mantendo apenas 
sua participação de 3% nos emolu-
mentos.      Páginas 2 (Editorial) e 3

APMP requer derrubada do veto 
à participação do MP nas taxas

Entidade argumenta que isso não representaria redução de receita para o TJ

Classe é favorável 
à elegibilidade de 
promotor à PGJ

Em consulta feita à classe nos 
meses de junho e julho, a elegibili-
dade de promotor ao cargo de Pro-
curador-Geral de Justiça foi apro-
vada com 736 votos a favor, 234 
contrários, dois votos em branco 
e dez nulos. A consulta demostrou 
ainda que a classe é favorável a 
que os promotores candidatos de-
vam ter mais de 35 anos e mais de 
10 anos de carreira.         Página 5

OE aprova proposta orçamentária do MPSP para 2016 – Página 6

O Acampamento de Férias “O Universo de Mangá”, realizado pela APMP entre 
os dias 18 e 25 de julho, reuniu 44 crianças e adolescentes na Sede Campestre 
da entidade de classe, em São Roque (SP). Durante a estadia, os participantes 
se divertiram com vários tipos atividades. Toda a programação foi elaborada e 
acompanhada por uma equipe de monitores treinados.                Página 8

Acampamento reuniu 44 crianças e 
adolescentes na Sede Campestre

Requerida convocação de eleições no Conepi
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A APMP protocolou, em 
31/07, requerimento ao procura-
dor-geral de Justiça, Márcio Fer-
nando Elias Rosa, para que sejam 
convocadas eleições para os pro-
motores de Justiça da próxima com-
posição do Conselho de Estudos 
e Políticas Institucionais (Conepi). 
A última reunião foi adiada para 
agosto.         Página 7

já EStãO AbERtAS AS 

inCRiçõES PARA OS 

COnCuRSOS dA APMP: 

dE MElhOR ARRAzOAdO 

fOREnSE, dE fOtOgRAfiA 

E litERáRiO   Página 8
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APMP EM AçãO

Neste mês de julho, nós, da dire-
toria da APMP, protocolamos um ofício 
dirigido ao presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo, o depu-
tado Estadual Fernando Capez, solicitando 
a derrubada do veto do governador Ge-
raldo Alckmin ao Projeto de Lei 112/2013 
(sancionado como Lei 15.855/15) que 
barrou a participação do Ministério Pú-
blico de São Paulo em 5% nas taxas judi-
ciárias, mantendo apenas sua participa-
ção de 3% nos emolumentos.

Como argumentamos no ofício e 
destacamos na manchete de capa des-
ta edição (leia notícia na página 3), não 
consideramos que a participação de nos-
sa instituição nas taxas judiciárias repre-

sente redução de recei-
ta do Fundo Especial 
de Despesa do Tribu-
nal de Justiça. Afinal, o TJSP teve sancio-
nado aumento da participação nos emo-
lumentos. O que demonstra que o veto 
parcial foi aposto ao autógrafo por mo-
tivação política e não jurídica.

Por isso, seguiremos dialogando, 
na Assembleia Legislativa, para que o veto 
do governador seja derrubado. É preci-
so resgatar a dignidade orçamentária do 
Ministério Público paulista.

felipe locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

MOtiVAçãO POlÍtiCA

“Eu sempre defendi que a APMP 
tivesse uma postura muito ativa na de-
fesa dos direitos dos associados. E acho 
que a sua diretoria vem fazendo isso, 
vem cumprindo seu papel. Nós temos 
que apoiar a ação da entidade de clas-
se em todos os sentidos, não só no sen-
tido financeiro, que é um papel impor-
tante a cumprir, mas também na ques-
tão institucional, nas nossas prerrogati-
vas. É sempre bom ter uma APMP inde-
pendente e que possa até litigar com a 
Procuradoria-Geral quando for o caso.” 
- Marco Vinicio Petrelluzzi, procurador 
de justiça aposentado, recentemente 
homenageado pela APMP

“Fico feliz com essa homenagem, 
principalmente quando prestada pela 
APMP, sob a presidência do Felipe Lo-
cke, porque eu tenho percebido que ele 
tem tido um carinho muito especial e 
uma atenção muito grande para com os 
aposentados. Nesses 55 anos de vida mi-
nha no Ministério Público, confesso que 
nunca vi um presidente tão dedicado às 

pretensões dos aposentados, e deixan-
do relevante que eles, embora afastados 
da carreira, tiveram sua parcela de con-
tribuição à instituição.” - Paulo Álvaro 
Chaves Martins fontes, procurador de 
justiça aposentado, recentemente ho-
menageado pela APMP

“Eu me sinto muito honrado em 
ter pertencido sempre à APMP, e conti-
nuarei pertencendo. Ela nos represen-
ta soberbamente.” - Octavio borba de 
Vasconcellos filho, promotor de justiça 
aposentado, recentemente homenage-
ado pela APMP

“Parabéns à APMP, que sempre 
homenageia aqueles que ajudaram a 
construir o Ministério Público, os apo-
sentados. Todas as vitórias têm que ser 
socializadas, por uma questão de justiça, 
porque uma instituição só é grande em 
função do trabalho de todas essas pes-
soas.” - Paulo Sérgio de Oliveira e Cos-
ta, membro do Conselho Superior do 
Ministério Público

gOVERnO PAuliStA
AuMEntA ARRECAdAçãO

Apesar da crise econômica, o 
jornal Folha de S.Paulo publicou notí-
cia projetando um aumento de 0,39% 
de arrecadação do governo do Estado 
de São Paulo entre janeiro e abril de 
2015, comparado a igual período do 
ano passado. Os Estados ampliaram 
arrecadação do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
com os recentes reajustes de energia 
e de combustíveis. A elevação da ta-
rifa de energia elétrica foi superior à 
inflação. “Com a elevação e a alíquo-
ta de imposto mantida igual, o valor 
obtido pelos Estados aumentou”, diz 
a notícia. Em 22/07, o Órgão Espe-
cial aprovou a proposta orçamentá-
ria para 2016 do Ministério Público 
de São Paulo com valor 47,5% maior 
do que a deste ano (leia na página 6).

MP dO AMAzOnAS 
já PAgA AuXÍliO-SAÚdE

Os membros do Ministério Pú-
blico do Estado do Amazonas, ativos 
e aposentados, receberam em junho, 
pela primeira vez, o auxílio-saúde – ou, 
formalmente, assistência médico-so-
cial. O Ato 041/2015 da Procuradoria-
Geral de Justiça daquele Estado, que 
instituiu o pagamento e que foi publi-
cado no Diário Oficial em 19/05, ob-
serva que ele é “de caráter indeniza-
tório”. Em São Paulo, o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 34/2014, de au-
toria da Procuradoria-Geral de Justiça 
(PGJ), tramita em regime de urgência 
na Assembleia Legislativa e reivindi-
ca este benefício para os membros do 
Ministério Público. Em 03/04/2014, 
a APMP protocolou requerimento na 
PGJ de ato normativo disciplinando a 
concessão do auxílio-saúde.
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A APMP protocolou na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), no dia 08/07, um ofício di-

rigido ao presidente daquela Casa, o de-
putado Estadual Fernando Capez (PSDB), 
solicitando a derrubada dos vetos do go-
vernador Geraldo Alckmin (PSDB) ao Pro-
jeto de Lei (PL) 112/2013, que foi sancio-
nado como Lei 15.855/15 no dia 03/07.

A rejeição de alguns artigos do PL 
barrou a participação do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo (MPSP) em 5% 
nas taxas judiciárias, mantendo apenas 
sua participação de 3% nos emolumentos 
(as chamadas “taxas” extrajudiciárias).

O documento protocolado pela 
APMP apresenta uma análise matemá-
tica comprovando que a participação do 
Ministério Público nas taxas judiciais “de 
forma alguma representa redução de re-
ceita do Fundo Especial de Despesa do 
Tribunal de Justiça”. Pelo contrário, o Tri-
bunal de Justiça ainda teve sancionado, 
na Lei 15.855/15, aumento da partici-
pação nos emolumentos (de 3,289473% 
para 4,289473%), o que aprofundou ain-
da mais a desequiparação entre o Judici-
ário e o Ministério Público em São Paulo.

“Isso bem demonstra, respeito-
samente, que o veto parcial foi apos-

to ao autógrafo por motivação polí-
tica e não jurídica”, diz trecho do ofí-
cio protocolado na Alesp pela APMP.  
PERCEntuAl ‘PARCiMOniOSO’ - Outro 
ponto defendido pela entidade de clas-
se em seu ofício protocolado na Alesp é 
que o percentual de 5% das taxas judici-
árias a que o MPSP teria direito, não fos-
se o veto, pode ser considerado “parci-
monioso” quando comparados a outros 
Estados. Em Santa Catarina, por exem-
plo, foram conferidos há 13 anos 20% 
das taxas judiciárias ao Fundo Especial 
de Modernização e Reaparelhamento 
do Ministério Público daquele Estado.

taxas judiciárias: ofício da Associação
solicita derrubada de veto na Alesp

Documento diz que o veto parcial ‘foi aposto ao autógrafo por motivação política e não jurídica’

A Alesp tem histórico recente de 
derrubada de vetos do governador Ge-
raldo Alckmin. Em junho, por exemplo, 
foram derrubados vetos em três Proje-
tos de Lei (PLs). Isso traz esperança ao 
membros do Ministério Público de que 
possa ser derrubado o veto à participa-
ção da instituição nas taxas judiciárias, 
conforme requerimento feito pela APMP 
ao presidente daquela Casa, deputado 
Fernando Capez (PSDB), no dia 08/07.

Em 25/06, a Alesp derrubou veto 
do governador a dois projetos: o primei-
ro, de autoria da deputada Beth Sahão 
(PT), cria o Fundo Estadual de Comba-
te ao Alcoolismo entre Jovens e Adoles-
centes, e o outro, o PL 258/2014, do de-
putado Alencar Santana Braga (PT), que 
trata da obrigatoriedade de os fornece-
dores de serviços contínuos a estende-
rem o benefício de novas promoções aos 
clientes pré-existentes.

Já na sessão de 02/06, a Alesp 
aprovou a derrubada do veto ao PL 07/09, 
de autoria do deputado Carlos Giannazi 
(PSol) que limita o número de alunos por 
sala de aula que tenha estudantes com 
necessidade especial de aprendizagem.

diálOgO inStituCiOnAl - A APMP recebeu, no dia 13/07, visita do deputado 
estadual Orlando Morando (PSDB). O parlamentar estava acompanhado pelo 
promotor de Justiça Alfredo Coimbra e foi recebido na Sede Executiva pelo pre-
sidente da entidade de classe, Felipe Locke Cavalcanti, e pelo 1º secretário, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior. Já em 29/07, o 2º vice-presidente da APMP, Gabriel 
Bittencourt Perez, compareceu a um evento na Alesp a convite do deputado es-
tadual Fernando Capez (PSDB), procurador licenciado e presidente daquela Casa.

três vetos 
foram derrubados 

no mês de junho
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APMP nA iMPREnSA

APMP em Ação - junho 20154

APOSEntAdORiA - O promotor de Justiça Orides Boiati, que se aposentou recen-
temente, fez uma visita de cortesia à diretoria da APMP no dia 07/07. O colega, 
que completou 70 anos oito dias depois, em 15/07, foi recebido pelo presidente 
da entidade de classe, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio Sér-
gio Christino, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e um dos direto-
res de Gestão Ambiental da Associação, Luís Paulo Sirvisnkas. Também presen-
tes os procuradores de Justiça Natália Fernandes Aliende da Matta, integrante 
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, Paulo Sérgio Puerta dos Santos 
e Deborah Kelly Affonso, e a assessora secretária da Corregedoria-Geral do Mi-
nistério Público de São Paulo, Elaine Maria Clemente Tiritan Muller Caravellas.

fOlhA: APMP REflEtE 
‘SOlidARiEdAdE AO Pgj’

No dia 04/07, o blog do jorna-
lista Frederico Vasconcelos, da Folha 
de S.Paulo, observou, ao noticiar o 
veto do governador Geraldo Alckmin 
à participação do Ministério Público 
nas taxas judiciais, que a APMP “re-
flete mais o espírito de solidariedade 
ao PGJ do que eventual clima de co-
memoração”. E registrou: “No último 
dia 10 de junho, a associação divul-
gara nota parabenizando Elias Rosa, 
Alckmin e os 51 Deputados Estaduais 
que votaram favoravelmente e garan-
tiram a aprovação do substitutivo do 
Projeto de Lei” na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp).

blOg REPERCutE OfÍCiO 
dA APMP nA AlESP
O mesmo blog do jornalista 

Frederico Vasconcelos, da Folha de 
S.Paulo, noticiou, no dia 13/07, o ofí-
cio que a APMP protocolou na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo (Alesp) 
requerendo a derrubada do veto do 
governador Geraldo Alckmin à parti-
cipação do Ministério Público de São 
Paulo em 5% das taxas judiciárias. Dizia 
a nota publicada pelo blog: “No ofício, 
Felipe Locke Cavalcante [presidente da 
APMP] observa que ‘o veto parcial foi 
aposto ao autógrafo por motivação 
política (resistência oposta pelo Judi-
ciário, fato notório e divulgado pela 
imprensa) e não jurídica’”. 

EStAdãO OuViu 1º ViCE-
PRESidEntE dA APMP

O jornal O Estado de S.Paulo e 
a TV Estadão repercutiram, com o 1º 
vice-presidente da APMP, Marcio Sér-
gio Christino, a declaração feita pelo 
delegado José Luiz Ramos Cavalcanti 
de que o governo do Estado teria feito 
acordo com a facção Primeiro Coman-
do da Capital (PCC) para encerrar série 
de ataques em 2006. “Quando você 
passa a reconhecer o líder de uma or-
ganização criminosa como um interlo-
cutor válido com um agente do Esta-
do, você tem, politicamente falando, 
uma questão extremamente sensível”, 
disse Christino, considerado referên-
cia para falar sobre crime organizado.

O procurador de Justiça Arnaldo 
Hossepian Salles Lima Júnior foi 
aprovado pelo Plenário do Se-

nado, no dia 15/07, para integrar o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), na vaga 
destinada aos Ministérios Públicos esta-
duais. A votação, com resultado de 57 
votos a favor e dois contrários, ocorreu 
em regime de urgência, horas depois de 
o procurador de Justiça paulista ter sido 
aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) daquela Casa. 
Agora, sua indicação seguiu para nome-
ação da presidente da República, Dilma 
Rousseff, última etapa de um processo 
de escolha iniciado em 28/02, quando Ar-
naldo Hossepian foi o mais votado pela 
classe em eleição realizada no Ministé-
rio Público de São Paulo (MPSP).

Até o momento, o único repre-
sentante paulista nos conselhos nacio-
nais foi o atual presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, que cumpriu dois 
mandatos no CNJ, entre 2007 e 2011, 

também escolhido pelo procurador-ge-
ral da República dentre os indicados pe-
los 26 Estados, após vencer a eleição no 
MPSP. Durante sua atuação no Conse-
lho Nacional, obteve conquistas como 
a aprovação unânime da legitimidade 
do pagamento da Parcela Autônoma de 
Equivalência (PAE) e a aprovação da Re-
solução 133, que determina a simetria 
entre as carreiras da Magistratura e do 
Ministério Público.

Indicação seguiu para nomeação da presidente Dilma Rousseff

Por 57 votos a dois, Senado 
aprova hossepian para o Cnj

Arnaldo Hossepian, durante debate organizado pela APMP
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Se depender da vontade da clas-
se, promotores de Justiça pode-
rão concorrer ao cargo de procu-

rador-geral de Justiça do Estado de São 
Paulo. Este foi o resultado da consulta 
feita à classe pela PGJ nos meses de ju-
nho e julho de 2015. A apuração feita no 
dia 27/07 resultou em 736 votos a favor, 
234 contrários, dois votos em branco e 
dez nulos. A contagem dos votos foi co-
ordenada por Gianpaolo Poggio Smanio, 
subprocurador-geral de Justiça Institucio-
nal, e acompanhada por Anna Trotta Ya-
ryd, uma das diretoras do Departamento 
de Estudos Institucionais da APMP e in-
tegrante do Conselho de Estudos e Po-
líticas Institucionais (Conepi), e Fernan-
do Pastorelo Kfouri, assessor da Chefia 
de Gabinete da PGJ.

A consulta demostrou ainda que 
a classe, além de querer a elegibilidade 
dos promotores, acreditam que os can-
didatos devam ter mais de 35 anos (638 
votos a favor e 73 contrários) e mais de 
10 anos de carreira dentro da institui-
ção (681 sim e 48 não). Porém, posicio-
naram-se contra a proposta de que ape-
nas promotores de Justiça de entrância 
final possam concorrer à PGJ (252 favo-
ráveis e 459 contrários).

A diretoria da APMP também foi 
representada, na apuração dos votos, 
pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti, 
o 1º vice-presidente Marcio Sérgio Chris-
tino (que é também o secretário-execu-
tivo da Procuradoria de Justiça Criminal) 
e o 1º secretário Paulo Penteado Teixeira 
Junior. O resultado da votação e a res-
pectiva ata serão levados ao conheci-
mento do Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores de Justiça, no qual trami-
ta, desde agosto de 2014, expediente a 
respeito do mesmo tema.

Se chancelada por este colegiado, 
a vontade da classe só poderá ser levada 
à execução com devida alteração da Lei 
Orgânica do Ministério Público (Lomp), 
por meio de Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) enviado pelo Executivo Estadu-
al à Assembleia Legislativa de São Paulo 

Em consulta, classe mostra ser favorável
à elegibilidade de promotor à Pgj

APMP se dispõe à interlocução com Legislativo e Executivo para fazer valer decisão dos colegas

(Alesp), onde deverá ser votado e aprova-
do. A diretoria da APMP se coloca, desde 
já, à disposição para ajudar na interlocu-
ção e diálogo tanto com o Poder Legisla-
tivo quanto com o Legislativo, a fim de 
fazer valer a decisão tomada pela classe. 

A consulta foi determinada pelo 
Ato Normativo 906/2015, da Procura-
doria-Geral de Justiça, de 19/06/2015, 
publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, após diversas provocações de 

conselheiros do Conepi e da APMP. As cé-
dulas distribuídas a toda a classe conti-
nha outros três questionamentos, caso 
eleitor optasse pelo sim nesta primeira 
questão. Isso mesmo após deliberação 
dos conselheiros do Conepi, que depois 
de terem levado o tema várias vezes à 
discussão do colegiado, haviam decidido 
no início deste ano que a melhor opção 
seria um modelo simples, que deveria 
conter apenas duas perguntas objetivas.

Paulo Penteado Teixeira Junior, Felipe Locke Cavalcanti, Fernando Pastorelo Kfouri, Gianpaolo Poggio Smanio, Anna 
Trotta Yarid e Marcio Sérgio Christino durante a apuração dos votos no Auditório Tilene Almeida de Morais, em 27/07 

APMP postou mais de um terço 
dos votos na consulta do MPSP

A consulta realizada pelo MPSP 
com a classe sobre a elegibilidade de 
promotor de Justiça ao cargo de pro-
curador-geral de Justiça (PGJ) teve um 
total de 982 votos. Destes, 342 votos - 
mais de um terço - foram recebidos e 
postados nos Correios pela APMP, pois 
as cédulas enviadas pela Procuradoria-
Geral de Justiça aos colegas não conti-
nham selo de porte pago para retorno. 
Esse fato repercutiu, inclusive, em reu-
nião do Conselho de Estudos e Políticas 
Institucionais (Conepi) no dia 26/06.

Naquela ocasião, o procurador-
geral de Justiça, Márcio Fernando Elias 
Rosa, foi questionado sobre o assunto e 
respondeu que “ou o colega faz [a pos-
tagem] com recursos próprios, é uma 
postagem de Correio, ou a Promotoria 
de Justiça, que conta com recurso pra 
isso”. Por esse motivo, na mesma data, 
a APMP emitiu Nota informando que 
prontificava-se “a selar e encaminhar 
todos os envelopes-resposta deixados 

em suas sedes [na capital e no interior], 
por seus associados, até as 14:00 horas 
do dia 08 de julho de 2015”.

bAndEiRA hiStÓRiCA - A elegi-
bilidade de promotor de Justiça ao cargo 
de PGJ é uma das bandeiras históricas 
da APMP, que, ainda em 2007, na ges-
tão do presidente Washington Epami-
nondas Medeiros Barra, apoiou Carta 
assinada por colegas e, em novembro 
daquele ano, entrou com Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (Adin) contra o 
artigo 10 da Lei Complementar 734/93, 
que estabelece regras para eleição do 
PGJ – Adin que, infelizmente, foi julga-
da improcedente. Mais tarde, em 2014, 
uma das diretoras do Departamento 
de Previdência da entidade de classe, 
Deborah Pierri, defendeu o direito de 
promotor de Justiça se candidatar ao 
cargo de PGJ em trabalho de sua auto-
ria enviado ao Órgão Especial e poste-
riormente encaminhado ao Conselho 
Superior do Ministério Público (CSMP).
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Foi aprovada no dia 22/07, em reu-
nião extraordinária do Órgão Espe-
cial do Colégio de Procuradores, a 

proposta orçamentária elaborada pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP) para o exercício de 2016. Apesar 
de sua aprovação unânime, houve duas 
abstenções, das procuradoras de Justiça 
Maria Cristina Pera João Viegas e Natália 
Fernandes Aliende da Matta. Ambas dis-
cordaram da deliberação do tema, que 
não constava da Ordem do Dia.

“Há muitos colegas que não estão 
presentes, pois não sabiam que haveria 
deliberação, pensavam que haveria ape-
nas discussão acerca do tema”, defen-
deu, na ocasião, Natália da Matta. Com 
relatório favorável da Comissão de Or-
çamento do Órgão Especial, a proposta 
apresentada, que foi enviada ao Execu-
tivo no dia 29/07, apresentou aumento 
correspondente a 47,5% se comparada 

ao orçamento atual 
da instituição.

O valor des-
tinado ao Ministé-
rio Público no pró-
ximo ano passa-
ria dos atuais R$ 
1.854.394.185,00 
p a r a  R $ 
3.134.153.984,00. 
“A proposta orça-
mentária é elabo-
rada em cima da 
peça vigente, mais 
uma projeção de crescimento que, ob-
viamente, todos nós fazemos da manei-
ra mais otimista possível”, disse o procu-
rador-geral de Justiça, Marcio Fernando 
Elias Rosa, que é também o presidente 
do Órgão Especial.

Apesar do otimismo, o próprio PGJ 
admite que a aprovação dessa proposta 

pelo Executivo “parece pouco provável”. 
“O país está em crise fiscal gravíssima. O 
Estado de São Paulo teve quedas grandes 
na arrecadação neste primeiro semes-
tre”, ponderou, respondendo à conse-
lheira Maria Cristina Pera João Moreira 
Viegas, que o questionou quanto ao real 
valor com o qual a classe poderá contar. 

Proposta orçamentária do MPSP
para 2016 apresenta 47,5% de aumento
PGJ admite que ‘parece pouco provável’ a aprovação desse percentual pelo governo do Estado

O promotor de Justiça Christiano 
Jorge Santos compareceu ao Conselho Su-
perior do Ministério Público (CSMP) em 
30/06 para solicitar providências para o 
aperfeiçoamento institucional na apura-
ção de crimes de preconceito e de discri-
minação previstos na Lei 7716/89, prin-
cipalmente os de racismo e intolerância. 
Sua exposição oral foi incluída na pauta 
pelo secretário do colegiado, Motauri 
Ciocchetti de Souza. O procurador-geral 
de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, 
que também preside o CSMP, compro-
meteu-se a encaminhar a manifestação 
para que sejam feitos os estudos neces-
sários, e informar o andamento aos con-
selheiros nos prazo de algumas semanas.

“Há uma necessidade urgente da 
criação de um núcleo ou grupo, o nome 
que se possa dar - e eu me comprome-
to a fazer parte dele sem evidentemente 
abrir mão de nada do meu serviço, das 

no CSMP, promotor requer atuação mais 
efetiva contra racismo e intolerância
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ando qualquer verba - para que nós pos-
samos ter uma atuação uniforme, um en-
tendimento uniforme sobre esses crimes, 
melhorando o atendimento às vítimas”, 
afirmou o promotor. 

O PGJ Márcio Elias Rosa garan-
tiu: “Vou tomar essa manifestação como 
uma provocação para que nós façamos 
lá na PGJ os estudos que forem pertinen-
tes acerca desse tema. Consignando em 
meu nome, e sei que falo em nome de 
todo o colegiado, elogios a essa propos-
ta ou revelação de preocupação. A PGJ 
tem um Grupo de Trabalho sobre Igual-
dade Racial, em que nós tentamos exa-
tamente, há alguns meses, desvendar 
formas de atuação mais contemporâ-
neas para enfrentar esse grave proble-
ma. E, no segundo semestre, pretende-
mos lançar uma campanha justamente 
com o mote do combate à intolerância”.Christiano Jorge Santos propõe entendimento uniforme

Proposta foi aprovada em reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores no dia 22/07
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A APMP protocolou, em 31/07, re-
querimento ao procurador-geral 
de Justiça, Márcio Fernando Elias 

Rosa, para que sejam convocadas elei-
ções para os promotores de Justiça que 
vão integrar a próxima composição do 
Conselho de Estudos e Políticas Institu-
cionais (Conepi). Na mesma data, deve-
ria ter sido realizada a última reunião do 
colegiado com essa composição, mas ela 
foi adiada para meados de agosto, quan-
do os atuais integrantes estarão com os 
mandatos vencidos.

O requerimento da APMP diz: “Os 
detrimentos de eventual tardança na con-
vocação das eleições são notórios, diver-

APMP requer convocação de eleições 
para nova composição do Conepi

No dia 31/07 deveria ter sido realizada a última reunião do colegiado com essa composição

sos e vultosos. Dentre outros gravames, 
dificultará a participação dos Órgãos de 
primeira instância nas decisões da Admi-
nistração Superior, retrocederá o processo 
de democratização interna, compromete-
rá a continuidade dos serviços do Conepi 
e, consequentemente, atingirá os interes-
ses de todos os membros do Ministério 
Público, cuja representação foi interrom-
pida, da população por eles defendida, e 
do próprio sistema de Justiça. Estes pre-
juízos – que aqui se cogita por motivos 
meramente retóricos – são, sabidamen-
te, inaceitáveis. Deste modo, a garantia 
da continuidade dos trabalhos do Cone-
pi e a prevenção das perdas conjectura-

das dependem, exclusivamente, da cha-
mada de eleições por Vossa Excelência”.

Em 26/06, quando o PGJ Márcio 
Elias Rosa anunciou que a última reunião 
da atual composição do Conepi não seria 
realizada em 31/07, os membros do cole-
giado Carlos Alberto Sacaranci, Fernan-
do Henrique de Moraes Araújo e Lucia-
no Gomes de Queiroz Coutinho (um dos 
diretores do Departamento de Esportes 
da APMP) demonstraram preocupação 
com a criação de “vácuo” antes da elei-
ção dos novos membros. “A reunião de 
julho está designada para agosto, parti-
cipando aqueles que quiserem e deseja-
rem”, disse o PGJ, encerrando o assunto.

novos cálculos 
de diferenças 

para substitutos
A APMP protocolou requerimento 

à Procuradoria-Geral de Justiça, em 30/06, 
para que faça a adequação dos cálculos 
de diferenças devidas para os promoto-
res de Justiça substitutos. A revisão deve 
ser feita de forma a cumprir decisão an-
terior da própria PGJ. No portal do Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP), vários colegas constataram que 
seus valores estavam aquém, tendo co-
municado o fato à diretoria da entidade 
de classe. A APMP informou que já ha-
via notado o equívoco e feito o requeri-
mento de revisão à Procuradoria-Geral.

Em requerimento de 1º/10/2013, 
a entidade de classe pleiteou a apura-
ção e o pagamento das diferenças rela-
tivas à indevida minoração do valor de 
referência assinalado aos promotores 
de Justiça substitutos não vitalícios, bem 
como a apuração e o pagamento das di-
ferenças relativas ao emprego de verba 
de representação indevidamente redu-
zida em 52 pontos percentuais para os 
que tenham exercido o cargo de promo-
tor substituto no período de janeiro de 
2000 a 21/12/2005.

nOVA PROMOtORiA - Foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), no dia 21/07, a criação da Promotoria de Justiça de Combate à Vio-
lência Doméstica contra a Mulher. Prestigiaram o evento no Palácio dos Ban-
deirantes as promotoras de Justiça Ana Paola Ferrari Ambra, Fabíola Sucasas 
Negrão Covas, Sílvia Chakian de Toledo Santos e Valéria Diez Scarance Fer-
nandes (foto acima), todas integrantes do Grupo de Enfrentamento à Violên-
cia Doméstica (Gevid), que será substituído pela nova Promotoria. Fabíola Su-
casas Negrão Covas, que é uma das diretoras do Departamento APMP Mulher, 
representou a APMP na cerimônia. As outras diretoras da APMP Mulher são as 
promotoras de Justiça Celeste Leite dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabiana 
Dal’Mas Rocha Paes, Fabiola Moran Faloppa (também diretora do Departa-
mento de Patrimônio na entidade de classe), Jaqueline Mara Lorenzetti Mar-
tinelli e Maria Gabriela Prado Manssur (esta última também coordenadora do 
Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Familiar - Grande São Paulo II).
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Jantares temáticos, práticas esporti-
vas, gincanas e oficinas de artes e culi-
nária, além de muita animação mar-

caram o Acampamento de Férias “O Uni-
verso de Mangá”, que foi realizado pela 
APMP, com o apoio da Ativa Eventos, en-
tre os dias 18 e 25 de julho. Um total de 44 
crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, 

participou do evento na Sede Campestre 
da entidade de classe, em São Roque (SP).

Durante a estadia, os participan-
tes se divertiram com vários tipos ativi-
dades a maior parte seguido o tema dos 
quadrinhos de origem japonesa, visando 
entreter, divertir, estimular e sociabilizar 
as crianças. Também houve queima de 

fogos e conselho (avaliação das ativida-
des) em frente à fogueira. Toda a pro-
gramação foi elaborada e acompanha-
da por uma equipe de monitores trei-
nados e funcionários da Sede Campes-
tre. O acampamento foi coordenado por 
Paula Castanheira Lamenza, diretora de 
Relações Públicas e Eventos da APMP.

A APMP abriu em julho as inscrições para seus três 
tradicionais concursos: o de Melhor Arrazoado Forense, o 
de Fotografia e o Literário. O prazo limite para se inscrever 
em cada um deles é o dia 11/09. Mais informações no De-
partamento de Eventos: (11) 3188-6464.

No Melhor Arrazoado Forense, haverá três catego-
rias, com os prêmios Lauro Indursky (Série Cível), Silvio Bar-
ros de Almeida (Série Interesses Difusos e Coletivos) e Wi-
liam Wanderley Jorge (Série Criminal). Já no Concurso de 
Fotografia, o tema é livre e os trabalhos deverão ser inédi-
tos, coloridos ou em preto e branco e ter resolução míni-
ma de 3,2 megapixels.

O Concurso Literário terá as categorias Conto, Crôni-
ca e Poesia, com trabalhos inéditos e individuais (não serão 
aceitos textos em coautoria). Os temas são de livre escolha.

Os melhores trabalhos dos três concursos serão pre-
miados em cerimônia conjunta realizada no dia 12/12, na 
cidade litorânea do Guarujá, durante o evento XLIII Semi-
nário Jurídico das Teses e Encontro dos Membros do Minis-
tério Público de São Paulo.

A APMP fechou três novos convênios com vantagens 
para seus associados. O primeiro foi com a joalheria Mon-
tecristo, uma das mais renomadas do país, com condições 
especiais na compra de joias e relógios. Associados já po-
dem consultar lojas cadastradas nos shoppings Iguatemi, JK 
Iguatemi e Anália Franco. 

Outro convênio oferece vantagens nos cursos da 
Sigma. Entre eles, o curso Sucesso, de Auto Coaching, que 
será realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto na Pousada 
Refúgio do Saci, na Estrada do Itapetininga, 301, em Ati-
baia (SP). Mais informações pelo email treinamento@nu-
cleosigma.com.br ou pelos telefones (11) 2365-3893 ou 
98659-4883.

E agora, também, os associados têm 20% de descon-
tos em armações de receituários, lentes oftálmicas e óculos 
solares na Superótica São José, além de 10% de desconto 
na compra de demais produtos. E ganham, também, revi-
são grátis nos seus óculos. A Superótica São José está loca-
lizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio nº 3.205, Jardim 
Paulista. Mais informações pelo telefone: (11) 3884-4970.

novos convênios trazem 
vantagens aos associados

Abertas as inscrições para 
os concursos da Associação

Acampamento da APMP reuniu 44 
crianças e adolescentes em São Roque

Diversão contou com vários tipos atividades, seguindo tema dos quadrinhos de origem japonesa
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