APMP

em Ação

Órgão Informativo da Associação Paulista do Ministério Público - Gestão 2015/2016

Nº 27 - Agosto de 2015

APMP conquista renovação do
selo de qualidadade ISO 9001
Auditoria anual comprovou eficiência dos procedimentos e dos serviços prestados
Foto: Assessoria de Imprensa/Conamp

C

ertificado, conquistado
em 2014 e renovado agora, configura a aplicação
do Sistema de Gestão da Qualidade, um conjunto de requisitos e normas técnicas que atestam a confiança de que a organização é capaz de fornecer regularmente produtos e serviços
que atendam às necessidades
e as expectativas dos associados. Com o ISO 9001, os departamentos da entidade de classe passaram a racionalizar e registrar as solicitações de atendimentos, com estipulação de
metas e produção de relatórios e planilhas - o que possibilita acompanhamento sistêmico e melhoria da prestação de
serviços.
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Conamp aprova Nota Técnica sobre PEC 89 - A Associação Nacional do
Ministério Público (Conamp) aprovou por unanimidade e encampou como sua
a Nota Técnica elaborada pela APMP sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 89/2015, que visa criar juizado de instrução com investidura inicial
de delegados de polícia por acesso. O presidente da entidade de classe paulista, Felipe Locke Cavalcanti, acompanhou a reunião em Brasília.
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CSMP quer participar do processo APMP faz requerimento e PGJ
de criação de cargos
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MP implanta Justiça Terapêutica Diretoria acompanha aprovação
em Mogi das Cruzes
Página 10 de Janot no Senado
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APMP homenageia Washington Barra, recém-falecido
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

HOMENAGENS MAIS DO QUE MERECIDAS
O falecimento do procurador de
Justiça Washington Epaminondas Medeiros Barra, neste mês de agosto, causou profunda comoção entre os membros do Ministério Público paulista e de
todo o país, da ativa e aposentados, e
entre os diretores da APMP, associados
e funcionários. Suas administrações na
nossa entidade de classe foram marcantes e deixaram um legado de ampliação dos serviços, da infraestrutura e de
protagonismo institucional.
Por tudo isso, a APMP tem feito diversas homenagens àquele que
foi seu presidente por mais tempo:
dez anos. Na Sede Social, que foi adquirida por Washington Barra, batizamos o restaurante local com seu nome
(leia na página 3). Também dedicamos
ao colega a capa da mais recente edi-

ção da APMP Revista, publicação que
foi criada em uma
de suas gestões. E
produzimos um Boletim Extra completamente dedicado ao registro de seu trabalho associativo e de sua carreira no Ministério Público, que circulará junto com
esta edição.
Assim, honramos sua memória
e perpetuamos, para as próximas gerações, o exemplo de Washington Barra como agente público, como gestor e
como dirigente representativo, sempre
em defesa dos interesses e das prerrogativas da classe.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“É muito legal o livro ‘Memórias
dos Aposentados’, da APMP. Estou lendo aos poucos, escolhendo, primeiro,
os depoimentos daqueles colegas que
melhor conheci. Para quem ingressou
em 1979, como eu, impressiona o ‘salto’ dado por nosso Ministério Público,
nas últimas décadas. Destaco, como
excepcional, o depoimento de Antônio
Araldo Ferraz Dal Pozzo, que foi Procurador-Geral numa época de mudanças,
e (sou testemunha disso) esteve à altura daquele momento. O depoimento
de Plínio de Arruda Sampaio mereceria
maior cuidado, numa segunda edição,
por conta da transcrição ‘direta’ do texto saído do gravador para o papel (isso
é problema menor). Sem conhecimento
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de nosso passado, estaríamos condenados a repetir erros e sequer compreender os acertos de nossa história institucional. Bem por isso, estão de parabéns,
a Associação, e, particularmente, nossa
diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.” - Pedro
Falabella de Lima, procurador de Justiça do Tribunal de Justiça Militar
“Esta diretoria da APMP está mesmo de parabéns pelo trabalho que vem
fazendo nos restaurantes. Como frequentador assíduo, posso atestar: o ambiente
é agradável, a comida excelente e tem
um sistema de cobrança por pessoa muito favorável.” - Osvaldo Barberis Junior,
promotor de Justiça
Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática
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1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
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1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
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APROVADO PLC QUE ELEVA
COMARCAS NO INTERIOR
O Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou em 26/08 o Projeto de Lei Complementar (PLC) 49/2014, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP),
que eleva foros distritais do interior,
que passarão a ser comarcas, bem
como eleva a entrância de outras comarcas. O projeto recebeu emenda,
aprovada no Plenário, que determina que a Lei só entrará em vigor um
ano após a sua publicação. A emenda
foi assinada pelos deputados Cauê
Macris, Carlos Cezar, Antonio Olim,
Estevam Galvão, Clelia Gomes, Carlão Pignatari, Jorge Caruso, André
do Prado, Marcos Neves, Rodrigo
Moraes, Coronel Camilo, Davi Zaia,
Igor Soares e Jorge Wilson.

PROCURADORIA CÍVEL
ELEGE SECRETÁRIO E VICE
A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público de São Paulo (MPSP) elegeu, no dia 20/08, seu
novo secretário-executivo, José Luís
Alicke, e o novo vice-secretário, Pedro Eugênio Frederico. O secretárioexecutivo anterior da Procuradoria
era Washington Epaminondas Medeiros Barra, que faleceu no dia 06/08.
José Luís Alicke era seu vice-secretário. Washington Barra ocupou a presidência da APMP por dez anos, em
cinco gestões. Era membro nato do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores, integrou o Conselho Superior do Ministério Público e compôs
Banca Examinadora do Concurso de
Ingresso à instituição (leia na página
3). Na reunião da Procuradoria Cível, houve homenagem para Barra.

Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto
Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
Diretor de Prerrogativas: Salmo Mohmari dos Santos Junior
Conselho Fiscal: Antonio Bandeira Neto, Enilson David Komono e
Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos (titulares); José Márcio Rossetto
Leite, Pedro Eduardo de Camargo Elias e Valeria Maiolini (suplentes).
Associação Paulista do Ministério Público
Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro
São Paulo (SP) - CEP 01007-904.
Telefone: (11) 3188-6464
www.apmp.com.br
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Sede Social passa a ter Espaço Washington
Epaminondas Medeiros Barra
APMP homenageia ex-presidente recém-falecido batizando com seu nome o restaurante local
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Foto: Rodrigo Cravo/APMP
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Washington Barra ocupou a presidência da entidade de classe paulista por mais tempo: dez anos, durante cinco gestões

Homenagens na revista e boletim extra
A nova edição da APMP Revista,
nº 59, traz reportagem sobre Washington Barra como destaque de capa. A
publicação foi criada em uma de suas
gestões, e teve o ex-presidente como
integrante do Conselho Editorial até
a edição 56. Além da revista, a APMP

APMP Revista
Ano XVIII - Nº 59 - Agosto/2015

Associação Paulista do Ministério Público

WASHINGTON
EPAMINONDAS
MEDEIROS BARRA
1946 - 2015
Páginas 3 (Editorial) e 58

também produziu um boletim extra totalmente dedicado a Washington Barra, com um resumo sobre sua atuação
associativa e institucional, as notas divulgadas por entidade e instituições e
diversos depoimentos sobre o procurador de Justiça recém-falecido.

APMP
extra
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O legadO de WashingtOn
epaminOndas medeirOs Barra
Procurador de Justiça recém-falecido deixou inúmeras realizações na APMP e no MPSP

a atuação e as obras como
dirigente associativo, na
presidência da apmp Página 6

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

APMP batizará o restaurante de
sua Sede Social como Espaço Washington Epaminondas Medeiros
Barra, em homenagem ao ex-presidente
falecido em 06/08. A Sede Social, no Largo São Francisco, em São Paulo, foi uma
das adquiridas por Washington Barra durante os dez anos em que ocupou a presidência da entidade de classe, em cinco
gestões (as outras foram a Sede Litorânea, em São Sebastião, e a Sede de Presidente Prudente). Além do restaurante, a
Sede Social abriga o auditório da APMP.
O falecimento de Washington Barra causou comoção entre os membros
do Ministério Público de São Paulo e de
todo o país. Em suas administrações na
APMP, além de grande expansão da estrutura física e dos atendimentos oferecidos aos associados, a entidade de classe
ganhou corpo como entidade representativa e protagonismo na luta institucional
em âmbito estadual e nacional. Além das
novas sedes adquiridas, foram construídos os novos chalés na Sede Campestre,
em São Roque, e reformado o restaurante local. Dedicou especial atenção aos colegas aposentados, com a reformulação
do plano de saúde, e promoveu amplo
saneamento das finanças da Associação.
Nascido em São José do Rio Preto
(SP), em 10/10/1946, Washington Barra
ingressou no Ministério Público de São
Paulo em 1º/12/1978, depois de ter sido
promotor no Estado do Paraná. Tornouse procurador de Justiça em 24/06/1989.
Em 2015, exercia o cargo de secretário
executivo da Procuradoria de Justiça Cível. Além disso, era membro nato do Órgão Especial do Colégio de Procuradores,
integrou o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e compôs Banca
Examinadora para ingresso à instituição.
Também como presidente da
APMP, Washington Barra representou
os promotores e procuradores de Justiça de São Paulo na Associação Nacional do Ministério Público (Conamp) e foi
um dos fundadores da Previdência Associativa do Ministério Público (Jusprev).

Associação batiza espaço
na sede social com o nome
do ex-presidente
Página 8
Defesa da democratização
do ministério público e dos
interesses da classe Página 10
destaque como membro
da Conamp e fundador da
Jusprev
Página 16
Resumo de sua vida e
carreira, em texto assinado
por colegas
Página 18
mensagens recebidas pela
associação
Páginas 2 e 3

O MPSP E A INFÂNCIA E JUVENTUDE - Página 34

ENTREVISTA: JOSÉ RENATO NALINI - Página 17

Edição 59 da APMP Revista homenageia ex-presidente

apmp extra - agosto 2015

O ex-presidente durante inauguração do auditório da entidade de classe, na Sede Social

Manifestações no OE, CSMP
e Conepi
Páginas 11, 12 e 15

Depoimento de Luiz Antonio
Fleury Filho
Página 20
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Boletim extra faz resumo sobre atuação associativa
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APMP NA IMPRENSA
JOVEM PAN DEBATEU
OPERAÇÃO LAVA JATO
O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, foi entrevistado pelo
programa “Radioatividade”, da rádio
Jovem Pan, no dia 13/08, para repercutir questões relacionadas à Operação
Lava Jato, realizada pela Polícia Federal . “A pessoa acaba entrando na engrenagem e não consegue mais sair,
porque faz uma vida no crime. E isso
vale para qualquer crime”, afirmou o
presidente da entidade de classe. “O
fato de o debate ter crescido ao longo
desses anos faz com que, lentamente, o panorama vá mudando, mas estamos longe de atingir os patamares
aceitáveis”, acrescentou.

REDE TV! REPERCUTIU
CASO DE ABUSO SEXUAL
Fabíola Sucasas Negrão Covas,
uma das diretoras da APMP Mulher,
analisou um caso de abuso sexual ocorrido em São Paulo em reportagem publicada pelo portal da Rede TV! no dia
07/08. “A história desta mulher reflete
um dos pontos mais sensíveis de toda
a problemática que envolve a Lei Maria da Penha. É o machismo público, a
cultura patriarcal em que vivemos”, comentou. As outras diretoras da APMP
Mulher são Celeste Leite dos Santos,
Daniela Hashimoto, Fabiana Dal’Mas
Rocha Paes, Fabiola Moran Faloppa,
Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli e
Maria Gabriela Prado Manssur.

REVISTA ÉPOCA LANÇOU
CAMPANHA SOBRE PARTO
A revista Época lançou em agosto a campanha #partocomrespeito,
para incentivar o debate sobre os direitos das gestantes, seus bebês e suas
famílias. Fabiana Dal’Mas Rocha Paes,
uma das diretoras da APMP Mulher na
APMP, aderiu à campanha e concedeu
entrevista publicada em 06/08. “No
momento do parto, ela fica fragilizada, numa situação vulnerável. É muito importante que a mulher tenha o
acompanhamento de alguém de sua
confiança”, comentou a promotora de
Justiça. “O Brasil não vai atingir os Objetivos do Milênio no quesito redução
de morte materna”, alertou.
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Livro do CNJ inclui texto
sobre presidente da APMP
Felipe Locke Cavalcanti cumpriu dois mandatos no Conselho Nacional

O

livro “Dez anos de Reforma do
Judiciário e o nascimento do
Conselho Nacional de Justiça”, da Thomson Reuters, por meio do
selo editorial Revista dos Tribunais, foi
lançado durante coquetel na Cia. dos
Livros, em São Paulo, no dia 06/08. A
obra, de autoria de Janaína Penalva e
Rui Stoco, reúne textos sobre a atuação de todos os conselheiros do CNJ entre 2005 e 2014, incluindo o atual presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, que cumpriu dois mandatos no
Conselho Nacional entre 2007 e 2011.
Nesse período, entre outras conquistas, Felipe Locke aprovou no CNJ a legitimidade do pagamento da Parcela
Autônoma de Equivalência (PAE) e a
Resolução 133, que determina a sime-

tria entre as carreiras da Magistratura
e do Ministério Público.
PALESTRA - O Conselho Nacional, aliás, foi o tema da palestra que o presidente da APMP proferiu na abertura
da Semana Jurídica do Instituto Toledo de Ensino (ITE), em Bauru (SP), no
dia 24/08. Felipe Locke Cavalcanti falou sobre “CNJ – Panorâmica e Temas
Controvertidos”. O evento também teve
palestras do promotor de Justiça Rafael Abujamra, um dos diretores do Departamento de Esportes da APMP; do
promotor Luiz Carlos Gonçalves Filho,
organizador daquela Semana Jurídica;
do procurador de Justiça Vidal Serrano Nunes, membro do Órgão Especial,
e do procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa.

Trabalho de diretora Arnaldo Hossepian é
da APMP Mulher é nomeado para o CNJ
destacado pelo CNJ por Dilma Rousseff
O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) destacou, em agosto, o trabalho
“Tempo de Despertar”, que a promotora Maria Gabriela Prado Manssur, coordenadora do Núcleo de Combate à
Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher - Grande São Paulo II e uma
das diretoras da APMP Mulher, desenvolve com agressores acusados de violência contra a mulher.
O curso foi criado pelo Ministério Público de São Paulo e tem como
parceiros o Poder Judiciário, a Prefeitura de Taboão da Serra, a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-SP), a Secretaria de Estado da Segurança Pública,
a Coordenadoria da Mulher de Taboão
da Serra e as Organizações Não-Governamentais (ONGs) Coletivo Feminista
e Projeto Vida Corrida.
“Os participantes mostram que
estão gostando do curso. Interagem,
fazem perguntas, muito interessados”,
afirmou a Maria Gabriela Manssur.

A presidente da República, Dilma Roussef, nomeou o procurador de
Justiça Arnaldo Hossepian Salles Lima
Júnior, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), para compor
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
em vaga decorrente do término do
mandato de Gilberto Valente Martins.
A nomeação foi publicada no Diário
Oficial da União no dia 26/08.
O nome de Arnaldo Hossepian
havia sido aprovado pelo Senado no
dia 15/07, após ser submetido à sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na qual recebeu 22
votos favoráveis e 1 contrário, e, logo
em seguida, pelo plenário do Senado,
no qual houve 57 votos a favor, dois
contrários e uma abstenção.
Hossepian foi o mais votado na
eleição realizada no MPSP no final de
fevereiro. Em maio, o procurador-geral
da República, Rodrigo Janot Monteiro
de Barros, fez a indicação de seu nome.
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Auditoria confirma eficiência dos processos
e renova certificação ISO 9001 para a APMP
Funcionários e procedimentos de serviços prestados passaram por auditoria e foram aprovados
Foto: Dora Estevam/APMP
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Cezar Belmonte, Ednaldo Pedro, Marcio Sérgio Christino, Gabriel Bittencourt Perez e Paulo Penteado Teixeira Junior

PALESTRA NA ALESP - O histórico evolutivo do Código Civil e a evolução do Pátrio Poder para a família foram os
temas centrais da palestra ministrada pelo presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, em 27/08, durante o Congresso “Guarda Compartilhada – Amor incondicional e
justo para nossas crianças”, realizado no auditório Franco
Montoro da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
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ter a certificação ISO 9001 e adotar
o Sistema de Gestão da Qualidade.
Com isso, seus departamentos passaram a racionalizar e registrar as
solicitações de atendimentos, com
estipulação de metas e produção de
relatórios e planilhas - o que possibilita acompanhamento sistêmico e
melhoria da prestação de serviços.

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

midade”, acrescentou o consultor, que
reuniu-se na Sede Executiva, em companhia do auditor Ednaldo Pedro, com
o 1º vice-presidente da APMP, Marcio
Sergio Christino, o 2º vice-presidente,
Gabriel Bittencourt Perez, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior.
A APMP é a primeira entidade
de classe do Ministério Público a ob-

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

urante o mês de agosto, os funcionários e procedimentos de serviços prestados pela APMP passaram pela auditoria anual da Rina Brasil e
foram aprovados, garantindo a renovação da certificação ISO 9001 para a entidade de classe. O certificado, conquistado em 2014 pela Associação, configura a aplicação do Sistema de Gestão da
Qualidade, um conjunto de requisitos e
normas técnicas que atestam a confiança de que a organização é capaz de fornecer regularmente produtos e serviços
que atendam às necessidades e as expectativas de seus clientes (no caso, os associados), e que estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
“Comunico o resultado positivo da auditoria realizada nos dias 17 e
18/8/2015 pelo sr. Ednaldo Pedro, da
certificadora Rina Brasil. Parabenizo a
todos pelo empenho e agradeço a atenção e a disponibilidade para o evento.
O certificado ISO 9001 está mantido”,
atestou Cezar Belmonte, da Consultoria Versáttil, que acompanhou o processo. “Não houve registro de não confor-

HOMENAGEM NA CMSP - O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, recebeu, no dia 13/08, o Título de Cidadão Santanense, em sessão promovida pelo vereador Nelo
Rodolfo (PMDB) na Câmara Municipal de São Paulo (CMSP).
A homenagem refere-se ao bairro de Santana, na capital
paulista, onde o atual presidente da entidade de classe
paulista atuou por longo período como promotor do Júri.
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Conamp aprova e encampa Nota
Técnica da APMP sobre PEC 89/2015
Nota que será encaminhada ao Congresso aponta ‘grave incoerência sistêmica’ da Proposta
Foto: Assessoria de Imprensa/Conamp

E

Reunião da Conamp realizada em 19/08, que contou com a presença do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e o 1º secretário da entidade de classe
paulista, Paulo Penteado Teixeira Junior, foram recebidos
no dia 28/07, em Brasília, pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Marivaldo de Castro Pereira. Eles conversaram sobre temas institucionais de interesse da classe.
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Rosa, de diretores da Conamp e presidentes de entidades de classe de diversas regiões. No dia 19/08, Felipe Locke
Cavalcanti participou ainda, em Brasília,
de jantar promovido por um dos conselheiros empossados no CNMP, Orlado Rochadel Moreira.

Foto: Divulgação

2015-2017, que foi conduzida pelo presidente da entidade e procurador-geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. A cerimônia contou ainda
com a presença de diversos procuradores-gerais de Justiça do país, incluindo
o de São Paulo, Márcio Fernando Elias

Foto: Divulgação

m reunião no dia 19/08, a Associação Nacional do Ministério Público
(Conamp) aprovou por unanimidade e encampou como sua a Nota Técnica
elaborada pela Associação Paulista do Ministério Público (APMP) sobre a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 89/2015,
que visa criar juizado de instrução com
investidura inicial de delegados de polícia por acesso. A Nota, redigida pelo 1º
secretário da entidade de classe paulista,
Paulo Penteado Teixeira Junior, aponta
“premissas equivocadas”, “funcionalidade
distorcida” e “grave incoerência sistêmica” da Proposta, que pretende acrescer
um novo artigo, 98-A, à Constituição da
República, bem como dar nova redação
aos seus artigos 129, inciso VIII, e 144,
parágrafos 1º, 4º, 5º e 10º, além de dar
nova redação aos artigos 101 e 102 de
suas disposições transitórias.
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, acompanhou a reunião
em Brasília. No dia anterior, compareceu também à solenidade de posse dos
membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o biênio

EVENTO EM SÃO PAULO – No dia 21/08, o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou, a convite do jurista e procurador de Justiça aposentado Nelson Nery Júnior, de evento no Teatro Renaissance, em São Paulo, que
contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luiz Fux, e da jornalista Mônica Waldvogel.
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Governo do Estado descarta PPPs para
construção de prédios para o MPSP
Alegação é de que há ‘impedimento jurídico’; em 2014, foi assinado Programa de Sedes Próprias
Foto:Assessoria de Imprensa/MPSP

O

s projetos viabilizados por meio
de Parcerias Público-Privadas
(PPPs) para construção de prédios para o Ministério Público foram descartados pelo governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB). Notícia publicada no dia 25/08 pelo jornal O Estado de
S.Paulo traz uma lista com 32 propostas
descartadas pelo conselho gestor das PPPs,
sendo que a construção de prédios para
a instituição aparece em primeiro lugar,
seguida pela gestão dos fóruns. Porém,
a Subsecretaria de Comunicação da Casa
Civil divulgou texto assinado pelo secretário de Governo, Saulo de Castro Abreu
Filho, afirmando que “a reportagem [do
Estadão] confundiu manifestação de interesse privado com projeto de governo”.
O texto do secretário estadual afirma ainda que, “no caso da Gestão dos Fóruns, única proposta que partiu do governo, houve impedimento jurídico por causa de resolução do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ)”. A notícia do Estadão detalhou: “as propostas de construção de fóruns regionais e de prédios do Ministério
Público receberam parecer contrário do

Márcio Elias Rosa, José Renato Nalini e Geraldo Alckmin durante assinatura do Termo de Cooperação, em 27/02/2014

CNJ porque ‘as atividades exercidas pelo
Poder Judiciário não seriam passíveis de
delegação à iniciativa privada’, o que levaria à ‘submissão’ do Judiciário ao conselho e ‘violaria a separação dos Poderes’”.
SEDES PRÓPRIAS – No dia 27/02/2014, o
governador Geraldo Alckmin compareceu
à sede do Ministério Público, no Centro
de São Paulo, para assinar, em conjunto

com o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, e o presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), um Termo de Cooperação para
a elaboração do “Programa de Expansão
das Sedes do Sistema de Justiça Paulista”.
Naquela ocasião, também foi assinado um
decreto que criava o Grupo de Trabalho
para a elaboração do programa.

Representantes do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP),
do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de Contas (MPC) e Defensoria Pública do Estado realizaram
audiência pública, nos dias 20 e 21/08,
sobre o problema da falta de água na
Grande São Paulo. No evento, realizado
no prédio do MPSP, foram compilados
cerca de 80 depoimentos gravados de
moradores, que farão parte, como provas, nos 50 inquéritos civis já existentes
sobre o assunto nas Promotorias. Também será avaliada a necessidade de se
instaurar novos procedimentos.
De acordo com o promotor de
Justiça Rodrigo Sanches Garcia, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do
Meio-Ambiente (Gaema), um dos par-
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Foto: Rodrigo Cravo/APMP

No MP, moradores da Grande São Paulo reclamam da falta de água

No evento, foram compilados cerca de 80 depoimentos que farão parte, como provas, nos 50 inquéritos já existentes

ticipantes da mesa da audiência pública,
a iniciativa foi “extremamente positiva”:
“Principalmente por ter sido uma experiência única, onde se reuniu na mesma
mesa instâncias que atuam na área coletiva. Garantiu o acesso à população para

que ela venha expor o problema que
tão gravemente tem sido demonstrado
e que esta sendo escondido pelos órgãos governamentais”, criticou. E alertou: “É um problema que pode chegar
numa crise nunca vista antes”.
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CSMP quer participar do processo de
criação de novos cargos no MPSP
Conselheiro José Oswaldo Molineiro considera ‘absurdo’ o Conselho não ter essa função
e Costa, já foi deliberado e aprovado por
unanimidade anteriormente. Hoje, está na
Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), que
precisa regulamentar a decisão.
A provocação partiu do conselheiro José Oswaldo Molineiro, que afirmou
não entender por que este é o único órgão da Administração Superior a não
participar da deliberação sobre a criação de novos cargos. “Acho um absurdo
um órgão como o nosso [CSMP] não ter

Envio do resultado de
consulta ao OE é questionada
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

Prazo para digitalização
preocupa conselheiro
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essa função”, argumentou. Motauri Ciocchetti de Souza afirmou que o protocolado recebeu uma resposta da PGJ meses
atrás: “Precisamos da edição de um Ato
prevendo a participação do CSMP. A PGJ,
à época, se dirigiu a este colegiado, pela
Chefia de Gabinete, perguntando o que
teríamos a acrescentar e como poderíamos contribuir”. O CSMP enviará novo
ofício à PGJ, solicitando parecer acerca
do protocolado.

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

O

s membros do Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP) retomaram na reunião de 18/08 uma
antiga discussão: a participação daquele
colegiado no processo de criação de novos cargos no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). O assunto, tema
de um projeto protocolado pelos conselheiros Motauri Ciocchetti de Souza (secretário do CSMP), Mario Luiz Sarrubbo,
Martha Toledo e Paulo Sergio de Oliveira

José Oswaldo Molineiro mostrou preocupação com termos e implicações funcionais

‘É permitida remessa do projeto pelo PGJ à Alesp’, observou Pedro de Jesus Juliotti

Os termos e as implicações funcionais da Resolução 702/2015, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJSP), que passa a responsabilidade de digitalização e guarda dos autos criminais e infracionais para
o MPSP após um ano de sua publicação (ou seja, a partir
de julho de 2016), foram debatidos na reunião do CSMP
de 04/08. O assunto foi abordado pelo conselheiro José
Oswaldo Molineiro, que apresentou suas preocupações
por escrito ao colegiado.
O procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando
Elias Rosa, que preside o CSMP, disse que está acompanhando o processo e acredita que o MPSP tem condições
de suportar o novo serviço. Na mesma data da reunião do
CSMP, o presidente do TJSP, José Renato Nalini, publicou
um artigo intitulado “É preciso reagir” no jornal O Estado de S.Paulo, afirmando que “o mais audacioso projeto
implementado em 2015 foi a Digitalização 100%” e que
“mais de 40 mil funcionários são capacitados para assumir os desafios da Justiça informatizada”.

A elegibilidade do promotor de Justiça para o cargo de procurador-geral de Justiça foi outro tema abordado na reunião do CSMP de 04/08, por iniciativa do conselheiro Pedro de Jesus Juliotti. Ele questionou a necessidade de remessa do resultado da consulta feita à classe sobre o tema entre junho e julho (aprovação por 736 votos
contra 234) ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores para deliberação. Só então, se aprovada naquele colegiado, um Projeto de Lei será enviado à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
“O artigo 94 da Constituição Estadual e o artigo 19
da Lei Complementar 734/93 permitem a remessa de projeto de Lei subscrito pelo PGJ à Assembleia Legislativa”,
disse Juliotti. “Todos os membros puderam votar e definiram a soberana opinião da classe”, complementou. O
PGJ Márcio Fernando Elias Rosa, que preside o CSMP, comentou: “O Órgão Especial do Colégio de Procuradores é
o órgão de representação política da instituição, mas eu
agradeço o cuidado com a indagação”.
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Aprovada contratação de auditoria externa
para o Ministério Público de São Paulo
Proposta aprovada no Conepi tem objetivo de ‘verificar a eficiência administrativa’ da instituição
Foto: Rodrigo Alencar/APMP

O

envio de uma sugestão para
que a Procuradoria-Geral de
Justiça (PGJ) contrate ou faça
convênio com auditoria externa para
“verificar a eficiência administrativa”
do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP) foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho
de Estudos e Políticas Institucionais
(Conepi) no dia 14/08. A sugestão do
promotor de Justiça Nilton Belli Filho
foi votada em reunião extraordinária,
uma vez que os mandatos dos membros daquele colegiado já expiraram e
a eleição dos novos membros está marcada apenas para o mês de setembro.
“A proposta é resolver problemas
que vimos no dia-a-dia [do MPSP]. Uma
Comarca tem dois funcionários, enquanto outra, dez. Isso é coreto? Não somos
administradores e mesmo os secretários
de promotoria têm dificuldades de verificar a eficiência administrativa. Cada Comarca é diferente e ter um mapeamento seria ótimo para a correta aplicação
e destino os recursos públicos na atividade fim”, argumentou Nilton Belli Filho.
O diretor-geral do MPSP, Luiz Henrique Cardoso Dal Poz, que na oportunidade presidia a reunião do Conepi, afirmou que a instituição possui dois sistemas de acompanhamento: o Controle In-

Proposta foi votada em reunião extraordinária porque os mandados dos membros do colegiado já haviam expirado

terno, acompanhado mensalmente pelo
Tribunal de Contas do Estado (TCE), e o
do dia-a-dia, pelos diretores regionais.
ELEIÇÃO DO CSMP - A busca por um processo mais democrático na escolha dos
membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) também foi debatida na reunião do Conepi, por iniciativa dos conselheiros Luciano Gomes de
Queiroz Coutinho, Rafael Abujamra (ambos diretores do Departamento de Es-

portes da APMP), Fernando Henrique de
Moraes Araújo e Tomás Busnardo Ramadan. Eles tomaram como base um estudo feito por estes promotores sobre os
sistemas adotados em outros Ministérios Públicos do país. O mesmo tema já
havia sido abordado, com dados semelhantes, no estudo “Quanto vale o seu
voto?”, feito pelo 1º vice-secretário da
APMP, Marcio Sérgio Christino, e publicado na APMP Revista em abril de 2014.

Após requerimento da APMP, PGJ convoca eleições para o Conepi
O Diário Oficial do Estado de São
Paulo publicou em 12/08,aviso do procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, sobre convocação de
eleições para a escolha dos novos integrantes do Conepi. A publicação especifica que “a eleição realizar-se-á no
período de 14 de setembro de 2015 a
23 de setembro de 2015 e a votação
será objeto de apuração no dia 30 de
setembro de 2015”. A decisão foi tomada 11 dias depois que a APMP pro-
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tocolou requerimento ao PGJ para que
fossem convocadas eleições para o Conepi - uma vez que naquela data, 31/07,
expiraram os mandatos de todos integrantes do colegiado.
O requerimento ressaltava que
os promotores de Justiça tomaram posse no dia 29/08/2014 e que, por isso,
“forçoso concluir que o mandato outrora conferido está encerrando-se (...). E
conforme artigo 12 do Ato Normativo
nº 746/2012-PGJ, também já decorreu

o prazo administrativo para convocação do novo pleito, que exige precedência de 30 (trinta) dias”. Argumentava ainda a diretoria da APMP: “Os
interesses envolvidos nos trabalhos
desenvolvidos por mencionado Colegiado transcendem àqueles dos atuais
integrantes do Conepi (que eventualmente possam ou pretendam buscar
recondução), ou de outros que almejem compô-lo, mas atingem a todos
os membros do Ministério Público”.
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Inaugurada no MPSP Galeria de Retratos
da Procuradoria de Habeas Corpus
Espaço reúne imagem dos que ocuparam o cargo de secretário executivo nos últimos 20 anos
Foto: Divulgação

F

Solenidade de inauguração reuniu homenageados e convidados no 4º andar do prédio do Ministério Público de São Paulo

PALESTRA DE SERGIO MORO - Mais de 300 pessoas lotaram a Casa do Advogado, na Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), 116ª Subseção (Jabaquara/Saúde), em 29/08,
para assistir palestra ministrada pelo juiz federal Sergio
Fernando Moro, responsável pela condução da Operação
Lava Jato. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti,
compareceu ao evento a convite do presidente da Academia Paulista de Direito Criminal (APDCrim), Romualdo Sanches Calvo Júnior, e do presidente da OAB Jabaquara/Saúde, Antônio Ricardo Miranda Junior. Também compareceu
o deputado estadual Fernando Capez (PSDB), presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
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do Ministério Público (MPSP), José Oswaldo Molineiro, Martha de Toledo Machado
e Paulo Sérgio Oliveira e Costa, e o secretário-geral da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp), procurador
de Justiça Sérgio Turra Sobrane, além de
procuradores e promotores de Justiça e
familiares dos homenageados.

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

de inauguração da galeria o procuradorgeral de Justiça, Márcio Fernando Elias
Rosa, os subprocuradores-gerais de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio (Institucional) e Nilo Spinola Salgado Filho (Jurídico),
o secretário do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores de Justiça, Walter Paulo
Sabella, os membros do Conselho Superior

Foto: Divulgação

oi inaugurada, no dia 14/08, a Galeria de Retratos dos Secretários Executivos da Procuradoria de Habeas
Corpus e Mandados de Segurança Criminais do Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP), no 4º andar do prédio-sede da instituição, na Rua Riachuelo, Centro da capital paulista. O espaço
já reúne imagens de Arnaldo Gonçalves,
Arthur Medeiros Neto, José Domingos da
Silva Marinho, Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes, Regina Carteiro Freire e Roberto Calderaro, que ocuparam a função
nos 20 anos de existência da Procuradoria.
A data de inauguração da galeria
teve significado especial para Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes, pois coincidiu
com sua data de entrada no MPSP, há 45
anos. Aposentado recentemente, o procurador de Justiça é um dos assessores
especiais da APMP. Ele foi o primeiro secretário-executivo da Procuradoria de Habeas Corpus, criada em 1994, tendo ocupado o cargo por 17 anos.
Além dos seis ex-secretários-executivos da Procuradoria homenageados
com retratos, compareceram ao evento

VISITAS NA SEDE EXECUTIVA – O apresentador Yudi Tamashiro visitou a APMP em 13/08, onde se encontrou com
o diretor institucional da TV Record, Zacarias Pagnanelli,
e sua assessora, Karina Lajusticia. Eles foram recebidos na
Sede Executiva pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti,
o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, a diretora de Relações Públicas e Eventos, Paula Castanheira Lamenza, o 2º tesoureiro, Francisco Antonio Gnipper Cirillo,
e o diretor de Prerrogativas Financeiras, Daniel Leme de
Arruda, além dos membros do CSMP José Oswaldo Molineiro, Pedro de Jesus Juliotti e Sérgio Neves Coelho, e
os promotores Delto Esteves Pastore e José Carlos Blat.
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Justiça Terapêutica é implantada pelo
Ministério Público em Mogi das Cruzes
Iniciativa faz parte do projeto de segurança pública para recuperar dependentes químicos e alcoólicos
Foto: Divulgação

F

oi implantada no dia 07/08, em Mogi
das Cruzes, a Justiça Terapêutica, iniciativa que tem alcançado resultados positivos em diversas Comarcas do
Estado. Dependentes químicos e alcoólicos envolvidos em delitos são encaminhados a entidades de apoio, onde recebem orientação para se livrarem do vício.
A iniciativa partiu do Ministério Público,
por meio da Promotoria de Justiça local
e do procurador de Justiça Mário Sérgio
Sobrinho, com participação das seguintes entidades locais: Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Grupos
Familiares Al-Anon do Brasil, Grupos Familiares Nar-Arnon do Brasil e Narcóticos Anônimos.
Mário Sérgio Sobrinho participou da implantação da Justiça Terapêutica em Santana, onde vivenciou a efetividade do projeto. Por sua vez, o promotor de Justiça Renato Kim Barbosa
diz que se trata de “programa extremamente salutar, pois para assegurar a segurança pública não é suficiente apenas reprimir os delitos praticados. O Estado deve, também com muita ênfase,
atuar na prevenção, livrando as pessoas
das drogas e, por consequência, evitando crimes. E a participação das entidades privadas de apoio é fundamental”. E
conclui: “Em Mogi das Cruzes, a Justiça
Terapêutica faz parte do projeto de segurança pública, cuja assinatura ocorreu
em janeiro deste ano, envolvendo diversos órgãos: Prefeitura, Polícias Militar e
Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Câmara, entre outros”.

Promotores Mário Sérgio Sobrinho, Nathan Glina e Renato Kim Barbosa durante a apresentação do Justiça Terapêutica

Para o promotor de Justiça Nathan Glina, “a Justiça Terapêutica traz
novas perspectivas para a ampliação da
efetividade da resposta estatal ao problema da criminalidade. E a ampliação
da efetividade do serviço de segurança
pública, produzindo o máximo de resultados positivos, com o mínimo de dispêndios do erário, gerando redução dos
custos sociais, em atuação compassada com a política de redução de danos,
certamente trará imensos ganhos para
a população de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. É justamente isso que se busca com o Projeto de Ação Integrada em
Segurança Pública em Mogi das Cruzes,
em que se pretende intervenções estatais para máxima prevenção de crimes,
maior eficácia na repressão e real alte-

ração das circunstâncias que estimulam
a criminalidade”.
Estiveram presentes ao lançamento da Justiça Terapêutica em Mogi das Cruzes, além dos mencionados, os promotores de Justiça Fernando Pascoal Lupo,
Renato Moreira Guedes, Leandro Bakowski e Leandro Lippi Guimarães, o juiz
de Direito Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera, o comandante do 17º Batalhão da
Polícia Militar, major Eduardo Rangel, o
delegado seccional de Mogi das Cruzes,
Marcos Batalha, representantes da Prefeitura e integrantes dos Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Grupos
Familiares Al-Anon do Brasil, Grupos Familiares Nar-Arnon do Brasil e Narcóticos Anônimos.

Promotores publicam artigo sobre descriminalização das drogas
Dez promotores de Justiça do
Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP) publicaram, no portal
JOTA, um artigo sobre a descriminalização das drogas, a propósito do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que poderá descriminalizar o porte de drogas para o consumo próprio no Brasil. Trata-se do artigo 28 da Lei de Drogas (11.343/06),
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por meio do Recurso Extraordinário
653.659. De acordo com o artigo, intitulado “Descriminalização ou Desumanização?”, o que está em discussão é a
constitucionalidade do crime de porte
de entorpecentes, pois violaria os direitos fundamentais da intimidade e da
vida privada, expressos na Constituição
Federal, bem como o Princípio Penal da
Lesividade. O texto é assinado pelos pro-

motores Aluisio Antonio Maciel Neto,
Fernando Henrique de Moraes Araújo, Rafael Abujamra, Tomás Busnardo
Ramadan, Luciano Gomes de Queiroz
Coutinho, Cassio Roberto Conserino,
José Reinaldo Guimarães Carneiro, Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, Tiago
Dutra Fonseca e Luis Claudio Davansso.
Abujamra e Coutinho são diretores do
Departamento de Esportes da APMP.
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‘MP sai fortalecido’, diz 1º vice-presidente
da APMP, sobre a recondução de Janot
Dirigente paulista acompanhou sabatina e aprovação do procurador-geral da República no Senado
Foto: Divulgação

O

Senado aprovou em 26/08, por 59
votos favoráveis, 12 contrários e
uma abstenção, a recondução de
Rodrigo Janot Monteiro de Barros para mais
dois anos à frente da Procuradoria-Geral da
República. Para que o procurador fosse reconduzido, ele precisava de, no mínimo, 41
votos favoráveis dos 81 possíveis. O 1º vicepresidente da APMP, Marcio Sérgio Christino, acompanhou a sabatina realizada pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ),
que teve mais de dez horas de duração, e
a posterior votação no plenário do Senado.
Na CCJ, Janot recebeu a aprovação de 26
dos 27 parlamentares titulares da Comissão.
“Nossa intenção foi a de acompanhar e, se possível e necessário, interceder
a favor. A sabatina foi dura e longa”, afirmou
Marcio Christino, que manteve os colegas
do Ministério Público informados pelas redes sociais, momento a momento, sobre
o que ocorria no Senado. “Saímos com a
certeza de um Ministério Público absolutamente fortalecido”, ressaltou o 1º vice-presidente da APMP. “O resultado de ambas as
votações demonstraram que os parlamentares estão convencidos da qualidade positiva da atuação de Janot à frente da PGR,
e da importância de uma atuação incisiva
por parte do Ministério Público”, concluiu.

Marcio Sérgio Christino, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo e Norma Cavalcanti com o senador Tasso Jereissati (PSDB/CE)

No Congresso, o 1º vice-presidente da APMP, em companhia de dirigentes da Associação Nacional do Ministério
Público (Conamp), entre eles a presidente Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti e o 2º vice-presidente Victor Hugo
Palmeiro de Azevedo Neto, conversaram
com diversos parlamentares, entre eles,
o senador Tasso Jereissati (PSDB/CE).

NOTA DA APMP - No dia 07/08, por ocasião da indicação de Janot para recondução ao cargo de PGR, a APMP divulgou
Nota ressaltando que “Rodrigo Janot foi
o mais votado pelos Procuradores da República para ser o indicado à recondução,
com 799 votos. A APMP respeita e apoia
a escolha da classe, reiterando sua bandeira histórica e institucional”.

Senadora e Jornal Nacional destacaram escolha do mais votado
Durante a sabatina de Rodrigo
Janot, a senadora Vanessa Grazziotin (PC do B/AM) destacou a nomeação para o cargo, pela Presidência
da República, do mais votado pelos
Procuradores da República. Segundo
ela, o mesmo não ocorreu em nomeações de procuradores-gerais de Justiça (PGJs) nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. “Desde 2003 é que a
lista tem sido respeitada. Todos os enviados pela Presidência da República leia-se presidente Lula [Luiz Inácio da
Silva] e presidente Dilma [Rousseff] -
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foram os primeiros colocados da lista”,
frisou a senadora.
E prosseguiu: “Em 2001, o procurador Gerardo Brindeiro não era o
primeiro colocado na lista, mas foi ele
o escolhido. Parece que isso é pouco e
que não chama muito a atenção pública, mas isso é muito, muito importante.
Vide o que acontece no Estado de Minas
Gerais. Será que em Minas Gerais o procurador [geral de Justiça] é o primeiro da
lista? Que historicamente tem sido nomeado pelo governo do Estado quando
colegas nossos foram governadores do

Estado? Não, não, não. E São Paulo? É
assim que acontece? Também não”.
Em sua edição do dia 08/08, o
Jornal Nacional, da Rede Globo, já havia
destacado trecho da justificativa escrita
da presidente da República, Dilma Rousseff, sobre a indicação de Rodrigo Janot
para recondução ao cargo de procurador-geral da República (PGR): de que o
governo federal “acolhe, novamente,
posicionamento da maioria dos membros do Ministério Público Federal, assegurando assim, de fato, a autonomia
estabelecida na Constituição de 1988”.
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