APMP

em Ação

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

Nº 29 - Outubro de 2015

Na Alesp, diretoria da APMP requer e obtém
Regime de Urgência para projetos do MP

O

s Projetos de Lei Complementar (PLCs) 52, 53 e 54 (todos
de 2015), de interesse do Ministério Público, ganharam Regime de
Urgência para apreciação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), logo após a urgência ser requerida presencialmente pela diretoria da APMP em reunião do Colégio de
Líderes daquela Casa.
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POLÍTICA REMUNERATÓRIA - A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
62/2015, que pretendia derrubar a vinculação automática de salários recebidos por agentes públicos à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), recebeu subemenda, de autoria do senador Randolfe Rodrigues
(Rede/AP), que mantém o caráter nacional da remuneração do Ministério Público. A subemenda à Emenda nº 4 foi apresentada em reunião da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal no dia 28/10, quando foi pedida vista da PEC. Caso sejam aprovadas as emendas, cada Ministério
Público poderá determinar reajuste por meio de Ato Normativo próprio. A diretoria da APMP foi representada na reunião da CCJ do Senado pelo seu presidente, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior,
o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, e
um dos diretores do Departamento de Apoio aos Substitutos da APMP, Renato
Kim Barbosa, além da promotora de Justiça Lucia Nunes Bromerchenkel. Também estavam presentes dirigentes da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp) e das associações estaduais do Ministério Público
(foto). Na mesma sessão da CCJ, foi aprovado o Projeto de Lei do Senado (PLS)
105/2015, com alterações em dispositivos da Lei Anticorrupção (12.846/2013),
que determina que o Ministério Público pode passar a participar, desde o início,
dos acordos de leniência celebrados por órgãos públicos com empresas responsáveis pela prática de atos ilícitos, a fim de atenuar sanções administrativas.
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Uma APMP propositiva e atuante
O mês de outubro marcou, positivamente, a atuação institucional da APMP.
A convite do deputado estadual Fernando
Capez, comparecemos a uma das reuniões do Colégio de Líderes da Assembleia
Legislativa do Estado, onde solicitamos a
apreciação em Regime de Urgência para
os Projetos de Lei Complementar 52, 53 e
54, que tramitam naquela Casa e que versam, respectivamente, sobre a instituição
de auxílio-saúde no Ministério Público de
São Paulo, sobre o regime de estágio e sobre a licença compensatória remunerada,
entre outros assuntos. Para nossa grande satisfação, os três projetos ganharam
Regime de Urgência na mesma data, coroando o nosso esforço.
Ainda em outubro, fomos a Brasília
protocolar, no Senado, uma Nota Técnica
da APMP, de relatoria do promotor Renato Kim Barbosa, contrária à aprovação do
Projeto de Lei Complementar 233/2015,
que objetiva disciplinar, por meio de Lei

Federal, o inquérito
civil. Já na Câmara
Federal, entregamos um anteprojeto de lei sque visa
o aprimoramento do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), do Código Penal
e da legislação penal extravagante para
a tutela e proteção dos menores, elaborado pelo promotor Tiago de Toledo Rodrigues. E também solicitamos a a agilização do trâmite do Projeto de Lei (PL)
1043/2015, de relatoria da promotora de
Justiça Lucia Nunes Bromerchenkel, que
versa especificamente sobre o instituto
de prescrição. Essa é a APMP que desejamos: propositiva e atuante, em defesa
dos interesses e prerrogativas do Ministério Público e de toda a classe.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“A convite da diretora Celeste
Leite Santos, participei com entrevista
para a nova seção da APMP Mulher. É
sempre muito agradável dialogar com
os colegas num dos espaços mais democráticos e abertos de nossa associação de classe. Refletir sobre as décadas vividas reacende a chama que, com
a mesma intensidade, se dirige para o
futuro. Abraços à APMP, a nosso presidente Felipe Locke Cavalcanti e a toda a
diretoria, em especial às colegas Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, Cyrdêmia da Gama Botto e Fabiana Dal’Mas
Rocha Paes.” – Beatriz Helena Ramos
Amaral, procuradora de Justiça
“Quero agradecer ao Felipe Locke Cavalcanti e à sua equipe por essa
festa de confraternização do Ministério
Público brasileiro, que foi o XIV Torneio
APMP EM AÇÃO
Boletim Informativo da Associação Paulista do Ministério Público
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Nacional de Futebol Society da instituição, realizado na cidade de São Paulo.”
– Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)
“Gostaria de agradecer a colaboração de todos os colegas do Ministério
Público, do Brasil inteiro, pelas sugestões que deram, pela participação ativa
na organização e definição de tudo o que
faríamos nesse XIV Torneio Nacional de
Futebol Society. E agradecer, também,
ao presidente Felipe Locke Cavalcanti
e todos os nossos colegas da diretoria,
bem como aos funcionários da APMP,
que trabalharam demais para oferecer
o melhor no evento.” – Luciano Gomes
de Queiroz Coutinho, um dos diretores
do Departamento de Esportes da APMP
Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

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

POUPETEMPO ORIENTA
SOBRE DIREITOS DOS
DOMÉSTICOS
Começou a valer em 1º de outubro a obrigação dos empregadores
de pagar aos trabalhadores domésticos o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) além de outros direitos. Os novos direitos estão previstos em lei que aprovada em abril de
2013, mas que só foram regulamentados em junho deste ano. O Departamento Poupetempo, da APMP, dá
orientações aos associados que necessitam sobre esses novos direitos,
como a implantação do Simples Doméstico, que define um regime unificado para pagamento de todos os
tributos e demais encargos, inclusive
FGTS. Mais informações na Sede Executiva, pessoalmente, ou pelos telefones: (11) 2188 6491/ 6478 / 6472.

APMP FIRMA DOIS
NOVOS CONVÊNIOS
PARA ASSOCIADOS
O Departamento de Convênios da APMP firmou duas novas
parcerias que oferecem vantagens
aos seus associados. Um deles,
com o Centro Binacional Alumni,
dá desconto de 10% (não cumulativos) nos cursos regulares de
inglês, em qualquer uma de suas
unidades. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11)
5644-9700 ou pelo site www.alumni.org.br. O outro convênio foi
firmado pela APMP com o espaço
de bem estar Susana Santacruz: a
partir de agora, os associados têm
15% de desconto para fazer pilates,
fisioterapia e estética colombiana.
O espaço está localizado na Avenida dos Eucaliptos, 353, Moema,
na Capital. Mais informações no
site www.susanasantacruz.com.br

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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APMP requer e obtém Regime de
Urgência para PLCs do MP na Alesp
Diretoria da entidade solicitou a urgência em reunião do Colégio de Líderes e foi atendida
Fotos: Rodrigo Alencar/APMP

E

m 20/10, os Projetos de Lei Complementar (PLCs) 52, 53 e 54 (todos
de 2015), de interesse do Ministério Público, ganharam Regime de Urgência para apreciação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A
decisão ocorreu logo após a urgência
ser requerida presencialmente pela diretoria da APMP em reunião do Colégio
de Líderes daquela Casa. O PLC 52 versa
sobre instituição de auxílio-saúde para
os promotores e procuradores de Justiça de São Paulo, ativos e inativos, o PLC
53 versa sobre o regime de estágio, e o
PLC 54, sobre licença compensatória remunerada e outros assuntos.
Na reunião do Colégio de Líderes
da Alesp, o presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, solicitou atenção especial dos parlamentares a esses três projetos e outros de interesse do Ministério
Público e de toda a classe. “Tínhamos o
Regime de Urgência no PLC 34/2014, que
versava sobre os mesmos temas. Retirado
esse projeto, solicitamos que os novos,
apresentados em substituição ao anterior, tivessem o mesmo tratamento”, afirmou o presidente da entidade de classe.
Os PLCs 52, 53 e 54 foram encaminhados
pela Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ)

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, fala sobre os PLCs de interesse do MP em reunião do Colégio de Líderes

à Alesp no dia 1º/10, como desmembramentos do PLC 34/2015 – que também
havia obtido Regime de Urgência por iniciativa da APMP.
A diretoria da entidade de classe
participou da reunião do Colégio de Líderes da Alesp a convite do procurador
de Justiça licenciado e deputado estadual Fernando Capez (PSDB). Além do presidente Felipe Locke Cavalcanti, representaram a APMP o 1º secretário, Paulo

Penteado Teixeira Júnior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o 2º secretário, Tiago
de Toledo Rodrigues, a diretora de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, e um dos diretores do
Departamento de Aposentados, Ulisses
Butura Simões.
Também em 20/10, a diretoria da
entidade de classe visitou o gabinete de
diversos parlamentares. Entre eles, o do
deputado estadual Pedro Tobias (PSDB).

Festa para crianças com deficiência terá apoio da entidade de classe
Ainda na visita feita à Alesp em
20/10, a diretoria da APMP assegurou
apoio à festa de fim de ano que será
realizada no dia 12/12 por uma comissão de funcionários daquela Casa para
cerca de 2 mil crianças com deficiência ou portadoras de enfermidades
graves, pertencentes a entidades da
Capital e Grande São Paulo. Após encontro com a comissão organizadora,
os dirigentes da APMP participaram de
reunião do Colégio de Líderes da Alesp,
ocasião em que o presidente daquela Casa, deputado estadual Fernando
Capez, anunciou o apoio da entidade
de classe ao evento, sob aplausos dos
parlamentares presentes.
Neste momento, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti,
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Diretores da APMP em reunião com a comissão organizadora do evento que será realizado na Alesp em dezembro

afirmou: “É muito importante para nós
e será um grande prazer poder participar de um trabalho social de tamanha
importância”. A festa, que chega neste ano a sua 19ª edição, já conta com a
adesão garantida da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

(Sabesp), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), das Polícias
Militar e Civil, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CreciSP) e da Prefeitura de São Paulo, além
de comerciantes e empresas privadas.
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CONJUR PUBLICA TEXTO DE
TESE APROVADA NO RJ
O site Conjur publicou, em
12/10, o texto da tese “Intervenção
do Ministério Público nos acordos de
leniência é imprescindível”, apresentada e aprovada três dias antes no XXI
Congresso Nacional do Ministério Público, realizado no Rio de Janeiro (leia
notícia nas páginas 6 e 7). A tese é assinada por seis membros do Movimento do Ministério Público Democrático
(MPD): Charles Hamilton Santos Lima,
Gustavo Roberto Costa, Márcio Soares Berclaz, Plínio Antônio Britto Gentil e Roberto Livianu e Tiago de Toledo Rodrigues - que é, também, o 2º
secretário da APMP.

REVISTA DESTACA DIRETORA
DA APMP MULHER
A edição nº 11 da publicação
“Poderes em Revista” trouxe matéria
sobre a atividade esportiva da promotora de Justiça Maria Gabriela Manssur,
uma das diretoras do Departamento
APMP Mulher. O texto diz que a promotora “encontrou na corrida uma
forma de manter corpo e mente em
equilíbrio”. A APMP Mulher tem ainda,
como diretoras, as promotoras Celeste Leite dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Fabiola Moran Faloppa (que é também
diretora de Patrimônio na entidade de
classe), Fabíola Sucasas Negrão Covas
e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli.

Evento prestou homenagem
aos 140 anos do Iasp
Presidente da APMP compôs a mesa da solenidade na Alesp

N

o dia 19/10, foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp), por iniciativa do procurador de Justiça licenciado,
deputado estadual e presidente daquela
Casa, Fernando Capez (PSDB), uma sessão solene em homenagem aos 140 anos
do Instituto dos Advogados de São Paulo.
Ele entregou uma placa comemorativa ao
presidente do Iasp, José Horácio Halfeld
Rezende Ribeiro, que estava acompanhado por outro membro daquele Instituto,
Rogério Palermo. O presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, compôs a mesa
da cerimônia.
Junto com ele, além de Capez,
Ribeiro e Palermo, compuseram a mesa
o decano dos presidentes do Iasp, juris-

ta Ives Gandra Martins, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB), o presidente da Comissão Nacional de Direito
Ambiental do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Carlos Sanseverino, o presidente do Tribunal de Justiça Militar (TJM), juiz coronel
Fernando Pereira, e o presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), Jayme Martins de Oliveira Neto,
entre outras autoridades.
Também acompanharam a solenidade, representando o Ministério Público, o ex-procurador-geral de Justiça
Paulo Salvador Frontini, o procurador de
Justiça aposentado José Raimundo Gomes da Cruz e a procuradora de Justiça
Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser.
Foto: Marcos Palhares/APMP

APMP NA IMPRENSA

PROMOTORES PUBLICAM
ARTIGO NA REVISTA DO IASP
A edição 111 da revista “Letrado”, publicação do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp), traz artigo intitulado “Princípio da brevidade da medida de internação”, assinado conjuntamente pelos promotores
de Justiça Oswaldo Monteiro, Paula
Pruks, Tiago de Toledo Rodrigues (2º
secretário da APMP), Daniela Hashimoto e Fabíola Moran Faloppa (ambas diretoras da APMP Mulher; Fabíola é também diretora do Departamento de Patrimônio da entidade de
classe). “É preciso reavaliar os critérios que fundamentam os pareceres
multidisciplinares da Fundação Casa”,
alerta trecho do artigo.
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VISITA À SEDE EXECUTIVA – No dia 15/10, o deputado estadual Marcos
Damasio (PR) visitou a APMP, acompanhado por sua esposa, Silvana Furim. O
parlamentar foi recebido pelo presidente da entidade de classe, Felipe Locke
Cavalcanti, pelo ex-procurador-geral de Justiça Rodrigo César Rebello Pinho e
pelo ex-corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP),
Luiz Cesar da Gama Pellegrini. O casal conheceu as dependências da entidade de classe e o recém-inaugurado Espaço Washington Barra, na Sede Social.
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A

diretoria da APMP protocolou em
28/10 ao presidente do Senado
Federal, Renan Calheiros (PMDB/
AL), Nota Técnica contrária à aprovação
do Projeto de Lei (PLS) Complementar
233/2015, que objetiva disciplinar, por
meio de Lei Federal, o inquérito civil.
De autoria do senador Blairo Maggi (PR/
MT), o projeto foi apresentado em abril
deste ano e aprovado com ressalvas na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) daquela Casa.
No entender da APMP, trata-se
de mais uma forma de cerceamento do
direito de investigação do Ministério
Público. O documento protocolado tem
como autor o promotor de Justiça Renato Kim Barbosa, um dos diretores do
Departamento de Apoio aos Substitutos
da APMP, e foi subscrito pelo presidente
da Associação, Felipe Locke Cavalcanti.
A entidade de classe paulista expôs suas
preocupações sobre o assunto em reunião da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) realizada no dia 27/10, em Brasília.
Após cinco meses de tramitação,
o PLS 233 Complementar encontra-se novamente nas mãos de seu relator na CCJ,
senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES), para
que 18 emendas, todas elas de autoria
do senador Randolfe Rodrigues (Rede/
AP), anexadas em 09/10, sejam analisadas pelos parlamentares e depois o PLS
siga para apreciação do plenário. Ainda
em Brasília, a diretoria da APMP entregou cópia de sua Nota Técnica ao senador Randolfe Rodrigues durante reunião
da CCJ daquela Casa no dia 28/10.
Estiveram no Congresso para tratar deste e de outros assuntos de interesse da classe, além de Felipe Locke Cavalcanti e Renato Kim Barbosa, o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira
Júnior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere,
e o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, além da promotora de Justiça Lucia
Nunes Bromerchenkel. A iniciativa de redigir e protocolar a Nota Técnica contrária à aprovação da PLS 233/2015 (complementar) mereceu elogios, durante reu-
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Fotos: APMP

Entidade solicitou também, na Câmara, agilização do trâmite do PL sobre instituto de prescrição

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

APMP protocola no Senado Nota Técnica
contra o PLS que disciplina o inquérito civil

O deputado Gilberto Nascimento (terceiro a partir da esquerda) foi um dos que conversaram com a comitiva da APMP

nião do Conselho Superior do Ministério apresentado na Câmara Federal e, em
Público (CSMP) realizada em 27/10, dos 10/04, recebeu Regime de Urgência, além
conselheiros José Oswaldo Molineiro e de ser apensado ao PL 2862. A diretoria
Pedro de Jesus Juliotti.
da APMP conversou com diversos depuINSTITUTO DE PRESCRIÇÃO – Em visi- tados federais sobre o tema, entre eles,
ta à Câmara Federal, a APMP solicitou Gilberto Nascimento (PSC/SP).
a agilização do trâmite do Projeto de Lei (PL)
1043/2015, que versa
especificamente sobre o
instituto de prescrição. A
informação obtida é a de
que o PL 2862/2004, ao
qual o projeto em questão está apensado por
vinculação temática, encontra-se no Plenário
aguardando designação
de relator, para posterior votação.
O PL 1043, de relatoria da promotora de
Justiça Lucia Nunes Bromerchenkel, foi assinado por 93 colegas do
Fórum da Barra Funda
e entregue pela diretoria da APMP ao deputado federal Carlos Sampaio (PSDB) em 26/03.
Em 07/04, o PL 1043 foi 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, protocolando a Nota Técnica no Senado
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APMP participou de evento

O XXI Congresso Nacional do Ministério Público e a V Conferência da Inte

E

Municipal do Rio de Janeiro. A APMP
foi representada pelo seu presidente,
Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o
1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e o 2º
secretário, Tiago de Toledo Rodrigues.
O Congresso foi organizado conjuntamente pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(Amperj) e a Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Co-

Fotos: Assessoria de Imprensa/Conamp

ntre os dias 06 e 09/10, a diretoria da APMP compareceu a dois
eventos realizados paralelamente na cidade do Rio de Janeiro (RJ): o
XXI Congresso Nacional do Ministério
Público e a V Conferência da International Association of Prosecutors (IAP)
para a América Latina, no Centro de
Convenções do Hotel Royal Tulip, em
São Conrado. A abertura oficial dos
eventos aconteceu em 06/10, no Teatro

APMP foi representada por Tiago Rodrigues, Marcelo Rovere, Felipe Locke Cavalcanti e Paulo Penteado Teixeira Junior

namp), tendo como assuntos de destaque: corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado, delação premiada, audiências de custódia, redução da
maioridade penal, mobilidade urbana,
direitos humanos, crise energética e o
papel do Ministério Público no enfrentamento da violência urbana.
TESE APROVADA - No Congresso Nacional do Ministério Público, o
2º secretário da APMP, Tiago de Toledo Rodrigues, teve tese aprovada por
unanimidade, sobre o tema Infância e
Juventude, “Sistema de Proteção, das
Crianças e Adolescentes, dos Conflitos
com a Lei”. Ela também é subscrita por
Gustavo Roberto Costa, Plínio Antonio
Britto Gentil e Roberto Livianu - todos,
assim como Tiago Rodrigues, membros
do Movimento do Ministério Público Democrático (MPD).
A tese inclui um anteprojeto de
Lei que visa o aprimoramento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
do Código Penal e da legislação penal
extravagante para a tutela e proteção
dos menores. A APMP encampou o an-

Conamp faz homenagem à APMP por realização de torneio
Em reunião do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp) no dia 06/10, no Rio de Janeiro
(SP), a APMP foi homenageada “pela
realização, organização e execução de
excelência do XIV Torneio Nacional de
Futebol Society do Ministério Público,
realizado de 05 a 07 de setembro de
2015 na cidade de São Paulo, permitindo a confraternização de mais de
mil membros do Ministério Público”.
Uma placa, com esses dizeres,
foi entregue ao presidente da APMP,
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Felipe Locke Cavalcanti, pela presidente
da Conamp, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti. O torneio realizado em São
Paulo reuniu 1.000 membros do Ministério Público de todo o país.
A reunião da Conamp ocorreu durante o XXI Congresso Nacional do Ministério Público, realizado simultaneamente à V Conferência Internacional da IAP.
Também estavam presentes, como representantes da APMP, o 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues.

Felipe Locke recebendo a placa de Norma Cavalcanti
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os do MP no Rio de Janeiro

ernational Association of Prosecutors foram realizados simultaneamente

Marcelo Rovere, Felipe Locke, Luiz Fux e Norma Cavalcanti

Abertura oficial do Congresso Nacional do MP e da Conferência do IAP, em 06/10, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Promotor Silvio Marques em palestra no evento da IAP

teprojeto e fez sua entrega no Congresso Nacional (leia na página 9).
Além de defender sua tese, Tiago de Toledo Rodrigues participou de
outros três painéis no Congresso Nacional, que contou também com apresentação de Marcelo Pedroso Goulart,
diretor da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), sobre “O Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
(Ceaf) na Sistemárica do Ministério Público Brasileiro”.
MINISTRO LUIZ FUX - O ministro Luiz
Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF),
foi um dos destaques do Congresso
Nacional do Ministério Público no dia
09/10, quando apresentou a palestra
“Tutela de Evidência no Novo Código
de Processo Civil”. Ele foi recepcionado pelo presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e pela presidente
da Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti,

Justiça de São Paulo Silvio Marques,
o subprocurador-geral de Justiça de
Direitos Humanos e Terceiro Setor do
Rio de Janeiro, Ertulei Laureano Matos,
que representou o procurador-geral de
Justiça daquele Estado, Marfan Martins Vieira, eo procurador-geral da República do Peru, Pablo Sanchez Velarde, e o procurador-geral de Rhode Island (Estados Unidos), Peter Kilmartin.
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e por dirigentes de outras associações
estaduais do Ministério Público. Também estava presente o 1º tesoureiro
da entidade de classe paulista, Marcelo Rovere.
CONFERÊNCIA DA IAP – No dia
08/10, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro foi tema da segunda mesa de palestras da Conferência
da IAP. Participaram o promotor de

Reunião articula atuação no Congresso
Durante reunião conjunta realizada no Rio de Janeiro em 08/10,
dirigentes da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público
(Conamp) e do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) debateram questões de interesse comum
que exigirão acompanhamento no
Congresso Nacional. Compareceram
a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, o 2° vice-presidente, Victor
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, os

conselheiros do CNMP Esdras Dantas, Orlando Rochadel, Otávio Lopes
e Walter de Agra, o ex-conselheiro
Jerferson Coelho, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores
da República (ANPR), José Robalinho,
e o presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil (Cdemp),
Eduardo Diniz Neto, além dos representantes da APMP.
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Divulgação do resultado da eleição do
Conepi foi adiada para o mês de novembro
Contagem dos votos recebidos depois do prazo, porém postados no limite, gerou adiamento
Foto: Rodrigo Alencar/APMP

A

Ricardo de Barros Leonel, chefe de Gabinete do Ministério Público de São Paulo, durante apuração iniciada no dia 26/10

um mês em todo o país, provocou atrasos na entrega de correspondências.
O procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, concordou
com os argumentos e foi estabelecido o
prazo de 15 dias para retomada da apuração para averiguar se, neste período,
outros votos postados no prazo ainda se-

EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FAAP - O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, prestigiou, no dia
21/10, a abertura do III Congresso do Patrimônio Público
e Social do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que
contou om palestra de Sidnei Agostinho Beneti, jurista e
ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O evento, realizado nos auditórios da Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap), teve como objetivo discutir práticas e modelos de combate à corrupção contra a administração pública, nacional e estrangeira e, desta forma, dar
condições de aprimoramento aos membros da Instituição.
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riam entregues pelos Correios. Ao todo,
segundo a PGJ, 419 votos foram recebidos ou entregues pessoalmente no período de 13 a 22/10, e apurados no dia
26/10. A esse total serão somados os 44
votos que foram objeto de reconsideração, mais eventuais votos postados nos
prazo que ainda cheguem à PGJ.

Foto: Rodrigo Cravo /APMP

Foto: Divulgação

divulgação do resultado da eleição para os novos membros do
Conselho de Estudos e Políticas
Institucionais (Conepi) para o biênio
2015-2017 foi adiada para o mês de novembro. A contagem dos votos chegou
a ser realizada em 26/10 no Auditório
Tilene Almeida de Morais, mas a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) acatou requerimento para que sejam considerados 44 votos recebidos depois do prazo (no dia 23/10), porém postados nos
Correios dentro do limite estabelecido
(até 22/10). O requerimento feito pelo
promotor de Justiça e candidato Tiago
de Toledo Rodrigues, integrante do Conepi na composição anterior e 2º secretário da APMP. Segundo ele, com o objetivo de “assegurar um processo amplo
e democrático e dar uma oportunidade
de apuração de todos os votos”. O promotor lembrou ainda que a greve dos
Correios, que se estendeu por mais de

ALMOÇO COMEMORATIVO - Cinco procuradores de Justiça aposentados comemoraram, no dia 15/10, os 50 anos
de seu ingresso no Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP), no 35º Concurso, realizado em 1965. A reunião foi celebrada com almoço no recém-batizado Espaço
Washington Barra da Sede Social da APMP, no Largo São
Francisco. Participaram Carlos João Eduardo Senger (atualmente, um dos diretores do Departamento de Aposentados da APMP), Carlos Eduardo Jordão de Carvalho, José
Fernando da Silva Lopes, José Raimundo Gomes da Cruz e
Luiz Cesar Gama Pellegrini (ex-corregedor-geral do MPSP).
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APMP entrega na Câmara Federal
anteprojeto sobre infância e juventude
Proposta visa aprimorar ECA, Código Penal e legislação penal extravagante para tutela e proteção
Foto: APMP

N

Comitiva da APMP mostra seu anteprojeto sobre infância e juventude ao deputado federal Roberto Alves, em Brasília

berto Livianu - todos, assim como Tiago Rodrigues, membros do Movimento do Ministério Público Democrático
(MPD). A comitiva da APMP em Brasília foi composta pelo presidente Felipe
Locke Cavalcanti, o 1º secretário, Pau-

lo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o 2º secretário,
Tiago Rodrigues, e um dos diretores do
Departamento de Apoio aos Substitutos, Renato Kim Barbosa, além da promotora Lucia Nunes Bromerchenkel.

Foto: Assessoria de Imprensa/ Conamp

Foto: Divulgação/CNMP

o dia 28/10, a diretoria da APMP
entregou, na Câmara Federal,
um anteprojeto de lei sobre a
infância e juventude que visa aprimorar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Código Penal e a legislação penal extravagante para a tutela
e proteção dos menores. O documento resultou de uma tese apresentada
pelo 2º secretário da entidade de classe paulista, Tiago de Toledo Rodrigues,
durante os eventos XXI Congresso Nacional do Ministério Público e a V Conferência da International Association of
Prosecutors (IAP) para a América Latina, realizados simultaneamente no Rio
de Janeiro (leia na página 6).
A tese, intitulada “Sistema de
Proteção das Crianças e Adolescentes, dos Conflitos com a Lei” e aprovada naquela ocasião por unanimidade, foi subscrita por Gustavo Roberto
Costa, Plínio Antonio Britto Gentil e Ro-

REVISTA DO CNMP – Em 13/10, a Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência (Calj) do Conselho
Nacional do Ministério Público lançou a 5ª edição da Revista do CNMP, cujo enfoque é improbidade administrativa e traz dez artigos escritos membros da instituição e
por acadêmicos. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, que aparece na foto com o conselheiro Leonardo
Carvalho, presidente da citada Calj, representou o Ministério Público de São Paulo no lançamento da publicação.
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POSSE NO TSE – Em sessão solene no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), em 27/10, os ministros Herman Benjamin
e Maria Thereza de Assis Moura tomaram posse, respectivamente, nos cargos de corregedora-geral da Justiça Eleitoral e de ministro efetivo da Corte. Compareceram à cerimônia o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, a
presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Cavalcanti (foto), e representantes das associações estaduais do Ministério Público.
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Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

APMP Mulher mob
prevenção contra o

Como parte da campanha ‘Outubro Rosa’, eve

Maria Gabriela Manssur, Felipe Locke Cavalcanti, Celeste Leite dos Santos e Marcelo Rovere

Evento teve palestra da enfermeira oncológica Michele Lima com esclarecimentos preventivos

A

APMP sediou, em 23/10, o evento “Mulheres de Peito”, organizado pelo Departamento APMP Mulher e
integrante da campanha de combate ao câncer de
mama “Outubro Rosa”. Das 10h às 18h, entre as diversas atividades realizadas, houve palestra em dois horários com a
enfermeira oncológica Michele Lima, exibição de vídeos com
esclarecimentos preventivos pela médica Rita Dardes, ginecologista especialista em mastologia, e depoimento de uma
vítima de câncer de mama que superou a doença, a maratonista Débora Aquino.
O evento atraiu dezenas de promotoras(es) e
procuradoras(es) de Justiça, além de servidoras(es) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPS), funcionárias(os)
da APMP e outras(os) interessadas(os). Foram distribuídas camisetas, cartazes e laços de lapela com o tema do “Outubro
Rosa”. A recepção na Sede Executiva foi feita por três das diretoras da APMP Mulher, Celeste Leite dos Santos, Fabiana
Dal’Mas Rocha Paes e Maria Gabriela Prado Manssur. O Departamento tem ainda, como diretoras, Daniela Hashimoto,
Fabíola Moran Faloppa (que é também diretora do Departamento de Patrimônio na entidade de classe), Fabíola Sucasas Negrão Covas e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli.
Também representaram a APMP, no evento, o presidente, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, a dire-

Seminário na ESMP abordou m
Celeste Leite dos Santos, vice-corregedora Tereza Exner e Paulo Penteado Teixeira Junior

Em 30/09, foi realizado o seminário internacional Brasil/Estados Unidos intitulado “Programas para homens autores de violência contra a mulher”, no Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) da Escola Superior do
Ministério Público (ESMP). O evento, que foi acompanhado
por diretoras do Departamento APMP Mulher, reuniu Quentin Walcott, ativista norte-americano, Tracy Musacchio, Sérgio Barbosa, filósofo e ativista, e Tracy Musacchio, vice-consulesa dos Estados Unidos, representando o Consulado Geral daquele país no Brasil.
O seminário contou com a presença da promotora
de Justiça Valéria Diez Scarance Fernandes, coordenadora
do Núcleo de Combate à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo e coordenadora nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid), criada pelo Grupo Nacional
de Direitos Humanos (GNDH), do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), que presidiu a reunião ao lado da

Gabriel Bittencourt Perez representou a APMP em homenagem feita por conselheiros do CSMP
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obilizou o MPSP na
o câncer de mama

ento ‘Mulheres de Peito’ teve dia de atividades
tora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama
Botto, o diretor do Departamento Médico, Luiz Roberto Cicogna Faggioni, e o ouvidor da entidade de classe, Paulo
Roberto Salvini. Compareceram, ainda, a vice-corregedora
do MPSP, Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, a secretária executiva da Procuradoria de Justiça Criminal, Ana
Lúcia Menezes Vieira, os membros do Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP), José Oswaldo Molineiro, Paulo
Sérgio de Oliveira e Costa e Pedro de Jesus Juliotti, o presidente do Movimento do Ministério Público Democrático
(MPD), Roberto Livianu, o procurador de Justiça Sebastião
Silvio de Brito, os promotores de Justiça Cesar Dario Mariano da Silva, Cláudia Maria Beré, Daniela Dermendjian e
Marcelo Freire Garcia, e os procuradores de Justiça aposentados Gabriel Eduardo Scotti, José Carlos dos Santos Cariani e Sebastião Baccega.
HOMENAGEM NO CSMP – No dia 27/10, a APMP foi homenageada em reunião do CSMP pelas atividades que tem realizado em sua campanha de prevenção ao câncer de mama.
O 1º vice-presidente da entidade de classe, Gabriel Bittencourt Perez, e uma das diretoras do Departamento APMP
Mulher, Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, compareceram à reunião para receber os cumprimentos pelo evento
“Mulheres de Peito”. “É importante contar com o apoio do
Conselho”, afirmou Gabriel Bittencourt Perez.

masculinidade e ressocialização

Maria Gabriela Manssur fala no evento; na mesa, Tracy Musacchio e Quentin Walcott

promotora de Justiça Maria Gabriela do Prado Manssur, coordenadora do Núcleo de Combate à Violência Doméstica e
Familiar contra a mulher (Grande São Paulo II), em Taboão
da Serra (SP), e uma das diretoras da APMP Mulher.
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Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Celeste Leite dos Santos e Maria Gabriela Prado Manssur

Gabriel Bittencourt Perez e Cyrdêmia da Gama Botto junto com funcionárias da APMP

Projeto ‘Sua história
com o Ministério Público’
publica entrevistas
O Departamento APMP Mulher lançou em setembro
o projeto “Sua história com o Ministério Público”, para que
as promotoras e procuradoras de Justiça registrem suas trajetórias e experiências na instituição. Semanalmente, uma
entrevista é publicada. A estreia foi com a vice-corregedorageral do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP),
Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner.
Já foram publicadas, também, entrevistas com as promotoras Andrea Chiaratti do Nascimento Rodrigues Pinto,
Daniela Dermendjian, Maria Aparecida Rodrigues Mendes
Castanho e Valéria Andréa Ferreira de Lima, e as procuradoras Anna Trotta Yaryd (uma das diretoras do Departamento
de Estudos Institucionais da APMP), Aparecida Maria Valadares (integrante do Órgão Especial), Beatriz Helena Ramos
Amaral, Deborah Pierri (uma das diretoras do Departamento de Previdência da APMP) e Selma Negrão.
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Galerias de retratos são inauguradas no
Órgão Especial e no Conselho Superior

A

gado, Luiz de Mello
Kujawski, Mario de
Moura e Albuquerque e Rubens Teixeira Scavone, representados por familiares e amigos.
CSMP – Já no dia
08/10, foi inaugurada a Galeria de Retratos dos Ex-Secretários Conselheiros
do CSMP, com 22 fotografias que home- José Ricardo Peirão Rodrigues e José Roberto Dealis Tucunduva no evento do dia 30/09
nageiam os que ocuparam este cargo a par- Duarte, Julio Francisco dos Reis, Luís Daniel
tir do início da década de 1980, afixadas no Pereira Cintra, Luiz Antonio de Godoy, MoAuditório do colegiado, também localizado acyr Antonio Ferreira Rodrigues, Paulo Hideo Shimizu, Paulo Mario Spina, Renê Ricuno 9º andar do MPSP.
Os retratos afixados são de Antonio pero e, in memoriam, de Mauricio José da
Augusto Mello de Camargo Ferraz, Antonio Cunha, Ronaldo Porto Macedo e Tilene AlCarlos da Ponte, Antonio de Pádua Bertone meida de Morais.
O período escolhido de início dos
Pereira, Carlos Alberto de Campos, Carlos
Eduardo Jordão de Carvalho, Carlos Rober- retratos, a partir de 1982, se deve ao fato
to Barretto, Édis Milaré, Gianpaolo Poggio de que, naquele ano, houve uma reformuSmanio, José Benedito Tarifa, José Luiz Dias lação que resultou na atual formatação, em
Campos, José Marcos Marrone, José Roque número de membros, do CSMP.

Foto: Rodrigo Alencar/APMP

diretoria da APMP acompanhou, nos
dias 30/09 e 08/10, às inaugurações,
respectivamente, da Galeria de Retratos dos Decanos do Órgão Especial do Colégio dos Procuradores de Justiça e da Galeria de Retratos dos Ex-Secretários Conselheiros do Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP), afixados no salão anexo ao
Auditório Tilene Almeida de Morais, no 9º
andar do edifício sede do Ministério Público
do Estado de São Paulo (MPSP). Representaram a entidade de classe nos eventos o
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e a diretora do Departamento de Aposentados,
Cyrdêmia da Gama Botto.
Três ex-decanos compareceram à
solenidade: José Roberto Dealis Tucunduva, José Roberto Garcia Durand e José Ricardo Peirão Rodrigues. A galeria traz, ainda, retratos de Hélio Pereira Bicudo e José
Sylvio Fonseca Tavares, que não puderam
estar presentes, e, in memoriam, de Alberto Carlos de Sabóia e Silva, Amaro Alves de
Almeida Filho, Durval Cintra Carneiro, Gomides Vaz de Lima, José Augusto Cesar Sal-

Marcelo Rovere, Cyrdêmia Botto, Gabriel Inellas, Gabriel Bittencourt e Paulo Sérgio Costa

O procurador-geral de Justiça, Márcio Elias Rosa, a vice-corregedora-geral, Tereza Exner,
e os ex-secretários do CSMP durante inauguração da galeria de retratos no dia 08/10
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DESPEDIDA NO OE - O procurador de Justiça José Roberto
Dealis Tucunduva aposentou-se em 03/10, após 45 anos
no MPSP. Na sessão do Órgão Especial de 14/10, despediu-se dos colegas e transmitiu o posto de decano daquele colegiado ao procurador Fernando José Marques. Na
ocasião, também, o procurador Valmir Teixeira Barbosa
passou a integrar o colegiado como membro nato. A despedida de Tucunduva foi prestigiada pelo deputado federal Carlos Sampaio (PSDB/SP), que compôs a mesa junto
com o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias
Rosa (que preside aquele colegiado), a vice-corregedorageral do MPSP, Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner,
e o secretário interino do OE, Luiz Cyrillo Ferreira Júnior.
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Foto: Rodrigo Alencar/APMP

Diretoria da APMP compareceu às homenagens aos decanos e ex-secretários dos colegiados

Promotor de Justiça representa APMP em
conferência internacional do IAP, na Suiça
Após evento, Marcelo Mendroni sugeriu ao CSMP a criação de um grupo de prevenção à corrupção

Foto: Divulgação

E

Marcelo Mendroni e Manuel Pinheiro Freitas, vice-presidente do IAP para a América Latina, durante o evento na Suiça

lação à estrutura, eu solicito ao CSMP e
ao PGJ que melhorem e aumentem a estrutura do Gedec, para poder abrir a nossa dimensão de combate a esses crimes
econômicos. A estrutura do Gaeco está
ficando limitada. Queremos fazer mais e
não conseguimos”, resumiu Mendroni.

Foto: Rodrigo Alencar/APMP

tros países, é boa. Não é possível reclamar, principalmente dos aspectos processuais. Talvez, sim, dos aspectos punitivos. Na minha opinião, deveria se enrijecer mais a punição dessas pessoas,
principalmente aumentando as penas
mínimas desses crimes. Depois, em re-

Foto: Rodrigo Alencar/APMP

ntre os dias 14 e 17/09, o promotor
de Justiça Marcelo Batlouni Mendroni representou a APMP na 20ª Conferência Anual da Internacional Association
Of Prosecutors (IAP) em Zurique, na Suíça,
que teve como tema principal o combate
à corrupção. “O principal esforço foi o de
estabelecer critérios ou formas de combate a esse tipo de crime, com foco na prevenção”, sublinhou o associado.
“Foi uma grande honra ter representado a nossa Associação no evento da
IAP”, acrescentou o promotor, que arcou
com todos os custos da viagem. Em seu
retorno ao Brasil, o promotor, que pertence ao Grupo de Atuação Especial de
Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de
Ativos (Gedec), encaminhou relatório ao
Conselho Especial do Ministério Público
(CSMP), sugerindo à Procuradoria-Geral
de Justiça (PGJ) a criação de um grupo
ou núcleo de prevenção à corrupção no
Ministério Público de São Paulo (MPSP).
“A legislação a gente já tem, é uma
legislação que, até comparada com ou-

CAMPANHA CONTRA A CORRUPÇÃO - A APMP está apoiando institucionalmente a campanha “10 Medidas Contra a
Corrupção”, do Ministério Público Federal (MPF), lançada
oficialmente no dia 15/09. Em outubro, foi disponibilizado
na Sede Executiva da entidade de classe, em São Paulo, um
caderno para coleta de assinaturas (foto), o que também
pode ser feito via internet, no site da campanha (www.
combateacorrupcao.mpf.mp.br). Pela legislação brasileira,
porém, as assinaturas para os Projetos de Lei de iniciativa popular devem ser encaminhadas fisicamente, não por
meio digital. O objetivo é reunir 1,5 milhão de assinaturas.

APMP em Ação - Outubro
Setembro2015
2015

APOIO AOS REFUGIADOS – O trabalho desenvolvido pela
Caritas Arquidiocesana com refugiados estrangeiros no
Brasil e, particularmente, no Estado de São Paulo, ganhou
o apoio da APMP. No dia 30/09, o procurador de Justiça
aposentado Munir Cury apresentou à diretoria da entidade de classe o vice-diretor da Caritas de São Paulo, Carlos
Camargo, e a coordenadora de Proteção no Centro de Referência para Refugiados, Larissa Leite. Eles reuniram-se
com o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e com
a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia
da Gama Botto, para traterem sobre iniciativas conjuntas.
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APMP inaugura pri
hospedagem em
As novas acomodações complementam a

A
Presidente da APMP descerra placa junto com o diretor da Regional, Cyrillo Gomes Júnior

diretoria da APMP inaugurou no dia 26/09 os quatro primeiros chalés para hospedagem em sua Sede
Recreativa, em Ribeirão Preto (SP). Os novos espaços estão equipados e prontos para receber os associados,
com TVs de LCD de 32 polegadas, climatizador de ambientes, micro-ondas, cafeteiras, cozinha conjugada e varandas
com redes de descanso.
As novas acomodações complementaram a estrutura já existente: salão de festas com cozinha completa, churrasqueiras, chopeiras elétricas, balcões refrigerados e televisores LCD de 42 polegadas, além uma área de lazer com
piscina, campo de futebol, quadras de tênis, quadra poliesportiva e playground. Após a inauguração dos novos chalés, foi servido coquetel aos convidados.

Fórum de Pitangueiras ganha museu e
homenageia ex-ministro do STF
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti,
acompanhou, no dia 25/09, a inauguração do Núcleo
de Exposição Permanente do Fórum Museu da Comarca de Pitangueiras (SP). Na ocasião, foram homenageados presencialmente Sydney Sanches, ex-ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), Bernardo Ferreira Fraga, procurador de Justiça aposentado, e Walter Xavier
Homrich, desembargador e patrono do Fórum local. O
evento foi promovido pelo juiz diretor do Fórum, Gustavo Müller Lorenzato, e reuniu desembargadores, juízes de Direito e da Justiça Militar, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, servidores
e autoridades da região.
Nascido em Rincão (SP), Sydney Sanches viveu em
Pitangueiras dos dois aos 14 anos de idade e, mais tarde, trabalhou no Fórum local. Por isso, quis doar peças
e objetos ao acervo do novo Museu, que agora estão
em um espaço dedicado exclusivamente ao magistrado,
que integrou o STF entre 1984 e 2002. Ainda durante a
cerimônia no Fórum de Pitangueiras, Sydney Sanches,
que destacou-se por conduzir e dar a sentença ao processo de impeachment do ex-presidente da República
Fernando Collor de Mello, recebeu o titulo de Expoente Máximo da Magistratura Brasileira, concedido pelo
Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB).
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Bernardo Ferreira Fraga, Sônia Homrich, Felipe Locke Cavalcanti e Sydney Sanches

Também foram homenageados, na ocasião, o procurador de Justiça aposentado Bernardo Ferreira Fraga,
nascido em Pitangueiras e que atuou como escrevente
no Fórum local, antes de seu ingresso no Ministério Público, e o desembargador Walter Xavier Homrich, patrono daquele Fórum, que recebeu postumamente o título de cidadão daquele município, entregue à sua filha,
Sônia Homrich. A beca utilizada por Bernardo Ferreira
Fraga passou a integrar o acervo do Museu.
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imeiros chalés para
m Ribeirão Preto
estrutura já existente na Sede Recreativa
Compareceram ao evento o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o diretor titular da Regional Ribeirão Preto, Cyrillo Luciano Gomes Júnior, e o diretor adjunto, Manoel José Berca, além
de dezenas de associados, membros do Ministério Público
de toda a região e seus familiares.
PALESTRA NO GRUPO DE ESTUDOS – No dia 25/09, véspera da inauguração dos chalés, o Grupo de Estudos “Aluísio Arruda”, da região de Ribeirão Preto, teve palestra ministrada pelo presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, com o tema “Conselho Nacional do Ministério Público,
Conselho Nacional de Justiça e Ministério Público Brasileiro – Uma visão reflexiva”.
Entre 2007 e 2011, Felipe Locke Cavalcanti cumpriu
dois mandatos no CNJ. Nesse período, entre outras conquistas, aprovou no CNJ a legitimidade do pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) e a Resolução 133, que
determina a simetria entre as carreiras da Magistratura e
do Ministério Público.

Após a inauguração dos novos chalés, foi servido coquetel na Sede Recreativa da APMP

Grupo de Estudos da região de Ribeirão Preto teve palestra com Felipe Locke Cavalcanti

Novos espaços estão equipados e prontos para receber associados com TVs de LCD de 32 polegadas, climatizador de ambientes, microondas, cafeteiras, cozinha conjugada e varandas
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Com o tema ‘O Circo’, evento na Sede Campestre contou com diversas atrações e atividades

N

o domingo, 18/10, mais de 300
pessoas compareceram à festa
da APMP em comemoração ao
Dia das Crianças, na Sede Campestre, em
São Roque (SP). O evento, que teve como
tema “O Circo”, contou com diversas atrações e atividades para crianças e adultos,
sob a coordenação de monitores especializados da empresa parceira Recriar.
Além das brincadeiras, todas inspiradas no tema circense, foram montadas as tradicionais barracas de alimenta-

ção, que ofereceram churrasco, pastel,
cachorro-quente, churros, pipoca, algodão doce, batata chips, bolos, bebidas e
doces variados.
Representaram a APMP o presidente, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vicepresidente, Marcio Sérgio Christino, o 1º
tesoureiro, Marcelo Rovere, e a diretora
do Departamento de Relações Públicas
e de Eventos da APMP, Paula Castanheira Lamenza, que coordenou a organização da festa.

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

Festa do Dias das Crianças reúne
mais de 300 pessoas em São Roque

Associados e familiares se divertiram na Sede Campestre

Concurso de Fotografia da APMP:
veja as fotos finalistas e vote
Até o dia 13/11, as nove imagens finalistas do VI Concurso de
Fotografia da APMP estarão disponíveis no site da entidade de classe
(www.apmp.com.br), em área restrita, para serem votadas somente pelos associados. Basta clicar no
botão ‘VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA’, no canto direito superior, após
fazer login.

Os três melhores trabalhos serão premiados em cerimônia realizada
conjuntamente com as do Concurso de
Melhor Arrazoado Forense e Concurso
Literário, no dia 12/12/2015, no Casa
Grande Resort & Spa, localizado na cidade litorânea do Guarujá, durante o
evento XLIII Seminário Jurídico das Teses
e Encontro dos Membros do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Todas as brincadeiras foram inspiradas no tema circense
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