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Marcio Christino, 1º vice-presidente da APMP,
é o mais votado em eleição para o CSMP
Chapa de oposição elege três candidatos, um a mais do que na eleição anterior do colegiado

A

presidente da APMP, o mais votado, seguido por Tiago Cintra Zarif, Vidal Serrano Nunes Junior, Luiz Antonio de Oliveira Nusdeo, Paulo Sérgio Puerta dos
Santos e Luís Paulo Sirvinskas. Quatro
dias depois, o Órgão Especial do Colé-

gio de Procuradores definiu os três outros procuradores de Justiça que completam a nova composição do Conselho: José Correia de Arruda Neto, Mônica de Barros Marcondes Desinano e
Liliana Mercadante Mortari. Página 3
Foto: Divulgação

composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP)
para o biênio 2016-2017 foi definida em dezembro. No dia 05/12, a
classe elegeu seis componentes, sendo Marcio Sérgio Christino, o 1º vice-

MOBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL – O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, foi à Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp) para tratar sobre a aprovação de Projetos de Lei Complementar (PLCs) de interesse do Ministério Público
do Estado de São Paulo (MPSP) que tramitam naquela Casa, todos de 2015 e de autoria da Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ). Na ocasião, o presidente da APMP encontrou o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), o procurador de Justiça licenciado, deputado estadual e presidente da Alesp, Fernando Capez (PSDB), e o líder da bancada do
PSDB no Legislativo estadual, deputado Cauê Macris. Entre os projetos de interesse do MPSP está o PLC 62/2015, ao qual,
após encontro com dirigentes da APMP, o deputado estadual Carlos Bezerra Júnior (PSDB) fez três emendas, que preveem
a elegibilidade de promotores ao cargo de PGJ e ao CSMP e a eleição por voto direto dos 9 membros do referido Conselho.
O presidente da Alesp, Fernando Capez, garantiu que vai “lutar pela aprovação dessas emendas”. Páginas 2 (Editorial) e 5

Guarujá sedia o XLIII Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos – Páginas 9, 10, 11 e 12
Inaugurada novas sedes do Ministério Público no interior de São Paulo – Páginas 6 e 7
Definidos os novos presidentes do TJSP e do Tribunal de Justiça Militar – Página 8
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MOBILIZAÇÃO PELA CLASSE E PELO MPSP
A diretoria da APMP intensificou,
neste segundo semestre, sua mobilização institucional em defesa dos direitos e prerrogativas da classe e também
por um Ministério Público mais forte e
democrático. Recentemente, estivemos
por diversas vezes conversando com
parlamentares e lideranças partidárias
na Assembleia Legislativa do Estado, e
encontrando lá, inclusive, o governador
Garaldo Alckmin e o líder da bancada
do PSDB, Cauê Macris.
Dois deputados estaduais têm
sido parceiros dessa luta por melhorias
e benefícios para a classe para a nossa
Instituição: Carlos Bezerra Júnior, que,
depois de conversar com dirigentes da
APMP, incluiu em um projeto da PGJ
que tramita na Alesp emendas que visam a efetiva democratização do MPSP,
e o procurador de Justiça licenciado e
presidente daquela Casa, Fernando Ca-

pez, que garantiu apoio para
aprovação dessas emendas.
E outros
parlamentares têm se sensibilizado. Um
exemplo é Welson Gasparini, que, em
visita à nossa diretoria, garantiu que
estará 100% à disposição da APMP na
mobilização pela aprovação dos projetos de interesse da classe e do Ministério Público. Também conversamos
neste sentido, recentemente, com diversos outros deputados, de todos os
partidos e espectros ideológicos. Em
2016, esperamos que todos nós, promotores e procuradores de Justiça, da
ativa e aposentados, possamos colher
frutos desse trabalho.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“É nos Grupos de Estudos que os
grandes temas da Instituição sempre foram discutidos. A APMP está de parabéns
pela organização do evento” - Antonio
Herman de Vasconcellos e Benjamin,
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que foi um dos palestrantes na
abertura do XLIII Seminário Jurídico dos
Grupos de Estudos, realizado pela APMP
no Guarujá [leia nas páginas 10 e 11]
“Há necessidade de uma aproximação maior entre a gestão pública e o
Ministério Público. Que respeite, claro,
a independência de cada um, mas que
torne o trabalho mais profícuo. Por isso
agradeço à APMP pelo convite para participar desse importante encontro” - Luiz
Marinho, prefeito de São Bernardo do
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Campo (SP), que foi um dos palestrantes no XLIII Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos, realizado pela APMP
no Guarujá [leia nas páginas 10 e 11]
“O ingresso de pelo menos um
aposentado em cada uma das bancas do
concursos da APMP, de ‘Melhor Arrazoado’, ‘Literário’ e de ‘Fotografia’, nos faz
sentir parte do Ministério Público, sentir
que ainda somos importantes para esta
instituição a quem dedicamos toda uma
vida. E esta iniciativa só poderia ter partido do Felipe Locke Cavalcanti [presidente
da APMP], a quem agradeço.” - Paulo Álvaro Martins Fontes, procurador de Justiça aposentado, que integrou a banca
do concurso “Melhor Arrazoado Forense” na Série Criminal [leia na página 12]
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

PROJETO APROVADO
INSTITUI NOVO REGIME
DE ESTÁGIO NO MPSP
No dia 09/12, a Assembleia
Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou Projeto de Lei Complementar
(PLC) que institui novo regime de estágio no Ministério Público de São
Paulo (MPSP), com três programas
de estágio, abrangendo não apenas
os estudantes de Direito, mas também os do ensino médio ou técnico profissionalizante e os universitários dos demais cursos. O projeto
seguiu para sanção do governador
Geraldo Alckmin (PSDB). Na reunião
do Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP) de 10/12, o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, elogiou o conselheiro José Oswaldo Molineiro como
“defensor dessa ideia, patrocinador
dessa discussão”.

CONSELHEIRO DO CNMP
DEFENDE INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL no mp
Presente à reunião do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) de 10/12, o membro
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Antônio Pereira Duarte, defendeu o princípio da
independência funcional na instituição. E ressaltou, ainda, que o Ministério Público brasileiro está passando por “uma grande revolução”.
“Temos tido o cuidado de observar
o princípio da independência funcional, com muito zelo, com muita
responsabilidade”, afirmou o conselheiro. “Não para torná-lo uma
carta em branco para o exercício
funcional do responsável, mas sim
para que continue sendo um princípio que seja manejado principalmente em defesa da sociedade”.

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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No dia da eleição, 05/12, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, cumprimentou os eleitos no Auditório Tilene Almeida de Moraes: a partir da esquerda,
Luiz Antônio de Oliveira Nusdeo, Paulo Sérgio Puerta dos Santos, Marcio Sérgio Christino, Tiago Cintra Zarif, Luis Paulo Sirvinskas e Vidal Serrano Junior

Eleitos os novos integrantes do Conselho
Superior para o biênio 2016-2017
O candidato mais votado pela classe foi o 1º vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio Christino
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res de Justiça que completam a composição do CSMP: José Correia de Arruda Neto (32 votos), Mônica de Barros Marcondes Desinano (30) e Liliana
Mercadante Mortari (28). A suplência
ficou com Gabriel César Zaccaria de
Inellas (12 votos), que é um dos diretores do Departamento de Segurança da APMP. Também têm assento no
CSMP, como membros natos, o pro-

curador-geral de Justiça (que preside
o colegiado) e o corregedor-geral do
Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP). A posse solene dos novos conselheiros do CSMP, bem como
dos novos componentes do Órgão Especial (eleitos em 25/11), está marcada para 13/01/2016, no Auditório
Queiróz Filho, andar térreo do prédio sede do MPSP, na capital paulista.
Fotos: APMP

O

s promotores e procuradores
de Justiça do Estado de São
Paulo elegeram no dia 05/12
os seis conselheiros que comporão o
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) durante o biênio 20162017. Foram eleitos três integrantes
de cada chapa inscrita, uma da situação e outra, opositora. A oposição
ficou também com a primeira suplência, com a procuradora Natália Aliende da Matta. No último pleito para a
composição do colegiado, a oposição
havia emplacado apenas dois representantes. O candidato mais votado
pela classe foi o 1º vice-presidente da
APMP, Marcio Sérgio Christino, com
867 votos. Foram computados 1.650
votos de um total de 1921 eleitores,
registrando uma abstenção de 15%.
Os outros eleitos foram, pela
ordem, Tiago Cintra Zarif (845 votos),
Vidal Serrano Nunes Junior (818), Luiz
Antonio de Oliveira Nusdeo (801), Paulo Sérgio Puerta dos Santos (780) e
Luís Paulo Sirvinskas, que é um dos
diretores do Departamento de Gestão Ambiental da APMP (749 votos).
Já no dia 09/12, os 42 membros do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores elegeram os três procurado-

No dia 09/12, Gabriel César Zaccaria de Inellas ficou com a suplência e Liliana Mercadante Mortari, Mônica
de Barros Marcondes Desinano e José Correia de Arruda Neto foram eleitos para completar o CSMP
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SECRETARIA DA SEGURANÇA
DESTACA EVENTO DA APMP
O site da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo
publicou notícia destacando a participação do titular da pasta, Alexandre
de Moraes, no XLIII Seminário Jurídico
dos Grupos de Estudos 2015, organizado pela APMP no Hotel Casa Grande, no Guarujá (SP). O secretário foi
um dos palestrantes na abertura do
evento, dia 10/12, e falou sobre “Ministério Público e Segurança Pública”,
defendendo maior aproximação entre
o governo do Estado e a Instituição
[leia nas páginas 10 e 11]. Alexandre
de Moraes também é o entrevistado
da próxima edição da APMP Revista.

XLII SEMINÁRIO JURÍDICO É
NOTÍCIA NO SITE DA CONAMP
A Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp) também noticiou, em seu site
institucional, o XLIII Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos, organizado
pela APMP no no Guarujá, que controu com palestras de personalidades
da Instituição, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. O 2º vice-presidente da entidade nacional, Victor
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, representou a presidente Norma Cavalcanti
(recém-eleita para o cargo) no evento
e compôs a mesa de abertura no primeiro dia de apresentações e debates, 10/12 [leia nas páginas 10 e 11].

Derrubado no Congresso
veto à aposentadoria
compulsória aos 75 anos
Câmara dos Deputados teve 350 votos favoráveis e 15 contrários

O

s servidores públicos da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão
trabalhar até os 75 anos antes de serem obrigados a se aposentar. Pela regra atual, essa aposentadoria se dá aos
70 anos. O Congresso Nacional derrubou, no dia 01/12, o veto integral (VET
46/2015) ao projeto apresentado pelo
senador José Serra (PSDB/SP), que muda
a idade máxima para permanência no
serviço público. Entre os senadores, foram 64 votos a favor da derrubada do
veto e apenas 2 contrários. Já na Câmara dos Deputados, foram 350 votos
pela derrubada e 15 contrários, além
de 4 abstenções.
A proposta (PLS 274/2015 - complementar) foi apresentada para regulamentar a Emenda Constitucional
88, que determina que ministros do

Supremo Tribunal Federal (STF), dos
tribunais superiores e do Tribunal de
Contas da União (TCU) se aposentarão
compulsoriamente aos 75 anos de idade. José Serra disse que a extensão da
aposentadoria compulsória é vantajosa tanto para o servidor quanto para
a administração pública. “O governo
vai economizar entre R$ 800 milhões
e R$ 1,2 bilhão por ano, com o aumento do tempo de serviço”, afirmou o senador, que defendeu o projeto como
constitucional.
Ao vetar integralmente o projeto, a presidente Dilma Rousseff alegou
que o tema é de iniciativa exclusiva do
presidente da República e, por isso, a
proposta é inconstitucional. Apesar das
argumentações do Executivo, o veto
foi derrubado e a matéria seguiu para
promulgação.

Foto: APMP

APMP NA IMPRENSA

R7 E CONJUR REPERCUTEM
ELEIÇÃO PARA o CSMP
Os portais de notícias R7 e Consultor Jurídico (Conjur) repercutiram a
eleição realizada no dia 05/12, no Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP), de seis dos novos componentes do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para o biênio 20162017. Na ocasião, o candidato mais votado foi Marcio Sérgio Christino, que
é o 1º vice-presidente da APMP [leia
na página 3]. Posteriormente, no dia
09/12, os membros do Órgão Especial
do Colégio de Procuradores elegeram
os três conselheiros que completam
a nova composição do Conselho Superior do Ministério Público.
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VISITA – No dia 30/11, a diretoria da APMP recebeu visita do deputado federal
Antonio Goulart (PSD/SP), que estava acompanhado de seu filho, Rodrigo. O parlamentar foi recebido, na Sede Executiva, pelo presidente da entidade de classe, Felipe Locke Cavalcanti, o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º
secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.
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Fernando Capez: ‘Vamos lutar para aprovar
emendas que democratizam o MPSP’
Presidente da Alesp apoia emendas do deputado Carlos Bezerra Jr ao PLC 62, por solicitação da APMP
Foto: APMP

O

procurador de Justiça licenciado,
deputado estadual e presidente da
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp), Fernando Capez (Capez), afirmou que vai “lutar para aprovar”
as emendas feitas pelo deputado estadual
Carlos Bezerra Júnior (PSDB) ao Projeto de
Lei Complementar (PLC) 62/2015, que buscam a democratização efetiva do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP) ao
preverem a elegibilidade de promotores ao
cargo de PGJ e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e a eleição por voto
direto dos 9 membros do referido Conselho.
O apoio de Fernando Capez foi feito no dia
11/12 durante a apresentação de sua palestra no XLIII Seminário Jurídico dos Grupos
de Estudos realizado pela APMP no Guarujá [leia nas páginas 10 e 11].
“São emendas importantes, que
ampliam a participação do promotor e a
democracia. Vamos lutar para aprová-las”,
garantiu o presidente da Alesp, que discorreu no evento sobre “A relação do Ministério
Público com o Legislativo”. O PLC 62/2015,
de autoria do procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, foi protocolado na Alesp no dia 17/11 e dispõe sobre o
CSMP, colegiado do qual o PGJ é presidente e membro nato. Logo em seguida, no dia
24/11, o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, e a diretora do
Departamento de Relações Públicas e de
Eventos, Paula Castanheira Lamenza, reuni-

‘As emendas ampliam participação do promotor’, diz Fernando Capez, ao lado do presidente da APMP

ram-se com o deputado Carlos Bezerra Júnior em seu gabinete, na Assembleia, para
tratar sobre esse projeto e a aprovação de
legislações para a democratização do MPSP,
bandeira histórica da entidade de classe.
O diálogo institucional resultou nas
emendas apresentadas. A diretoria da APMP
está confiante com o andamento dado ao
assunto. No dia 27/11, o presidente Felipe
Locke Cavalcanti enviou ofício ao presidente da Alesp, Fernando Capez, solicitando
seu apoio às emendas – o que ele fez publicamente, durante o Seminário Jurídico.
A elegibilidade de promotor ao cargo de

PGJ e ao CSMP só pode ocorrer com alteração da Lei Orgânica do Ministério Público (Lomp), por meio de Lei Complementar
aprovada na Alesp e, posteriormente, sancionada pelo governador Geraldo Alckmin
- que é do mesmo partido (PSDB) dos deputados Carlos Bezerra Júnior e Fernando
Capez. Além disso, no dia 02/12, a diretoria da APMP recebeu, em sua Sede Executiva, o deputado estadual Welson Gasparini (PSDB), que afirmou: “Vou estar 100% à
disposição da APMP para acompanhar todos os Projetos de Lei que são de interesse do MPSP”.

APMP trata, na Alesp, de projetos do interesse da Instituição
No dia 14/12, o presidente
da APMP foi à Alesp para tratar sobre Projetos de Lei Complementar
(PLCs) de interesse do MPSP que tramitam naquela Casa, todos de 2015
e de autoria da Procuradoria-Geral
de Justiça (PGJ). Na mesma ocasião,
o presidente da APMP encontrou o
governador do Estado de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB), o procurador de Justiça licenciado, deputado
estadual e presidente da Alesp, Fernando Capez (PSDB), e o líder da ban-
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cada do PSDB, deputado Cauê Macris.
Entre os projetos de interesse do MPSP está o PLC 62/2015, que
dispõe sobre o Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP) e que três
emendas feitas pelo deputado estadual Carlos Bezerra Júnior (PSDB), visando a democratização efetiva do
MPSP, feitas após conversa com dirigentes da APMP [leia acima]. Um dos
pontos abordados pelas emendas é a
elegibilidade de promotor ao cargo de
PGJ, bandeira histórica da classe e da

APMP. Em consulta feita à classe pela
PGJ em junho e julho deste ano, houve
736 votos a favor da elegibilidade de
promotor a PGJ e só 234 contrários.
Porém, o resultado não teve efeito
prático na Instituição. Desde agosto
de 2014 (um ano antes da consulta),
o assunto tramita no Órgão Especial
do Colégio de Procuradores, sem entrar na pauta de discussões. Por isso,
a APMP intensificou o diálogo com o
Poder Legislativo, a fim de fazer valer
a decisão tomada pela classe.
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Ribeirão doou terreno para
Fotos: APMP

O

deputado estadual Welson Gasparini (PSDB) visitou a APMP
em 02/12, acompanhado pelo
promotor de Justiça aposentado Hilton Maurício de Araújo, pelo promotor
de Justiça de Batatais Hilton Maurício
de Araújo Filho e pelo assessor parlamentar Fábio Tadao Tanimoto. Eles foram recepcionados, na Sede Executiva
da entidade de classe, pelo presidente
Felipe Locke Cavalcanti e por um dos
diretores do Departamento de Aposentados, Orestes Blasi Junior. Welson
Gasparini é, atualmente, o vice-líder da
bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Além de se colocar à disposição
da APMP para apoiar projetos de interesse do Ministério Público na Alesp,
Welson Gasparini recordou a doação
feita em 1990, quando era prefeito de
Ribeirão Preto, de um terreno para a
construção do primeiro prédio próprio
do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP) no interior, a partir de
uma solicitação do então procuradorgeral de Justiça (PGJ) Antonio Araldo

Foto: Reprodução

Em visita à APMP, o deputado estadual Welson Gasparini contou sobre o

Jornal da época mostra Gasparini (3º a partir da esquerda), o então PGJ Dal Pozzo (6º) e Hilton Maurício de Araújo (8º); na visita

Ferraz Dal Pozzo. Na época, Gasparini
encaminhou Projeto de Lei Complementar (PLC) à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que ganhou de imediato Re-

gime de Urgência e, logo em seguida,
foi aprovado como Lei que garantiu a
doação. O promotor aposentado Hilton Maurício de Araújo, que acompa-

Inaugurada a sede própria da Promotoria de Justiça de Igarapava
Foto: Assessoria de Imprensa/MPSP

calizado ao lado do Fórum
da cidade. Um decreto do
governador Geraldo Alckmin
transferiu os direitos do prédio definitivamente para o
Ministério Público.
A cerimônia de inauguração também contou com as
presenças do procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa; dos subprocuraPromotor Dilson Santiago de Souza descerra placa junto com o PGJ
dores-gerais de Justiça Sérgio
Turra
Sobrane
(Gestão) e Gianpaolo Poggio
Foi inaugurada no dia 16/11 a
sede própria da Promotoria de Justiça Smanio (Institucional); do diretor-geral do
de Igarapava, na região Norte do Esta- MPSP, Luiz Henrique Cardoso Dal Poz; do
do. Na ocasião, o promotor de Justiça ex-diretor-geral, José Carlos Mascari BoDilson Santiago de Souza representou nilha; dos promotores de Justiça Augusa APMP. Agora, os promotores de Justi- to Soares de Arruda Neto (Franca), Rosaça estão instalados em um imóvel cen- na Márcia Queiroz Piola (Nuporanga), José
tenário e histórico, datado de 1904, lo- Lourenço Alves (Franca) e Paulo Augusto
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Radunz Junior (Gaeco - Núcleo Franca);
do Juiz de Direito e diretor de Fórum de
Igarapava, Matheus de Soluza Parducci
Camargo; dos prefeitos Carlos Augusto
Freitas, de Igarapava, e David Abmael
David, de Buritizal; dos presidentes das
Câmaras de Igarapava, Jair Xavier Bisinoto, e de Aramina, Saulo Silva Baptista; do presidente da Subseção Igarapava da Ordem dos Advogados do Brasil,
Gilcélio de Souza Simôes, representando o presidente da OAB-SP, Marcos da
Costa; do delegado de Polícia de Igarapava e Aramina, Jucélio de Paula Silva
Rego; do coordenador operacional do
15º Batalhão da Polícia Militar do Interior - Franca, Major PM Marcus Alexandre de Morais Araújo; de secretários municipais de Igarapava e outras autoridades e representantes da sociedade civil.
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1º prédio do MP no interior
Foto: APMP

o processo de doação que articulou quando era prefeito de Ribeirão Preto

a à APMP, Orestes Blasi Junior, Felipe Locke Cavalcanti, Hilton Maurício de Araújo, Hilton de Araújo Filho e Fábio Tadao Tanimoto

nhou o deputado estadual na visita à
diretoria da APMP, era, naquela época,
o secretário municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Ribeirão Pre-

to. Welson Gasparini mostrou fotos e
recortes de jornais e cópias de diversos documentos relativos à doação do
terreno para o MPSP, como a solicita-

ção do PGJ, o PLC enviado à Câmara, a
determinação do Regime de Urgência,
a Lei aprovada, a escritura lavara da e
comunicações entre Araldo Ferraz Dal
Pozzo e o então governador do Estado
(e ex-presidente da APMP), Luiz Antonio Fleury Filho, autorizando celebração
de convênio com a Prefeitura de Ribeirão Preto para construção do prédio.
“Foi importantíssima essa ação
administrativa”, diz Welson Gasparini.
“O meu secretário de Negócios Jurídicos na época, doutor Hilton Araújo, foi
quem me levou esse assunto”.
‘100% À DISPOSIÇÃO DA APMP’ – Durante a visita, Welson Gasparini garantiu: “Conversei longamente com o doutor Felipe e me coloquei à disposição,
na Assembleia Legislativa, para acompanhar todos os Projetos de Lei que
são de interesse do Ministério Público.
Recebi, por parte dele, algumas informações e prometi que a minha cadeira de deputado é como se fosse aqui
da Associação. Vou estar 100% à disposição da APMP. Tenho certeza que
vamos trabalhar em conjunto”.

Prédio do MPSP é entregue em Registro, no Vale do Ribeira
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pio Sérgio Ricardo Gomes de Moura, Maria Fernanda de Lima Esteves
e Bruno César Cruz de Assis; os promotores substitutos Igor Kozlowski
e Leandro Rocha Pereira; o 1º promotor de Justiça de Jacupiranga e
coordenador do Gaema - Núcleo
Vale do Ribeira, Nilton de Oliveira
Mello Neto; o promotor de Justiça
e secretário executivo de Eldorado, Ronaldo Pereira Muniz; os pro- Promotor Daniel Porto Godinho da Silva representou a APMP
motores de Justiça Roberto Márcio
Ragonezi Francisco, de Miracatu, e Leandro Marco Aurélio dos Santos Pinto, represenSilva Xavier, secretário executivo da PJ de tando o presidente da OAB-SP, Marcos da
Pariquera-Açu; a juíza de Direito diretora do Costa; o comandante do 14º Batalhão da
Fórum de Registro, Bárbara Donadio Antu- Polícia Militar do Interior, Vitório Rita Loyolla
nes Chinen; o presidente da Câmara Munici- Hollanders; o delegado seccional de Jacupal de Registro, Osvaldo Sergio Machado; o piranga, Fernando Carvalho Gregório; adprefeito de Jacupiranga, José Cândido Mace- vogados, defensores públicos, secretários
do Filho; o advogado e conselheiro da OAB, municipais e outras autoridades.

Foto: Assessoria de Imprensa/MPSP

O prédio que abriga o Ministério
Público em Registro foi entregue no dia
27/11. Representou a APMP na cerimônia de inauguração o promotor de Justiça Daniel Porto Godinho da Silva. A sede
fica na Avenida Clara Gianotti, próxima
ao Fórum. O prédio, desapropriado pela
Fazenda Estadual, tem três pavimentos
e abriga também a Área Administrativa
regional do Minitério Público e o Grupo
de Atuação Especial do Meio Ambiente (Gaema) – Núcleo Vale do Ribeira.
Compareceram à cerimônia em Registro o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa; o subprocuradorgeral de Justiça Institucional; o ex-diretorgeral do MPSP, José Carlos Mascari Bonilha; o procurador de Justiça Antonio Carlos
Fernandes Neri, membro do Órgão Especial; os promotores de Justiça do municí-
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Assembleia Geral Extraordinária busca
respaldo aos direitos dos membros do MPSP
Associados, da ativa e aposentados, compareceram ao encontro na Sede Social, no Largo São Francisco
Foto: Rodrigo Alencar/APMP

C

José Oswaldo Molineiro, Paula Lamenza, Marcio Christino, Felipe Locke Cavalcanti, Daniel Arruda e Paulo Penteado

ELEIÇÃO NO TJSP - No dia 02/12, foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)
para o biênio 2016-2017, o desembargador Paulo Dimas de
Bellis Mascaretti. Também foram eleitos, na ocasião, os novos vice-presidente, Ademir de Carvalho Benedito, corregedor-geral, Manoel de Queiroz Pereira Calças, e o diretor
da Escola Paulista da Magistratura (EPM), Antonio Carlos
Villen, bem como os presidentes das seções do Tribunal.
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ro, do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).
Da diretoria eleita, compareceram também Marcelo Rovere, 1º tesoureiro, Tiago de Toledo Rodrigues, 2º
secretário, e Pedro Eduardo de Camargo Elias, membro do Conselho Fiscal.

Foto: APMP

ra Junior, a diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos,
Paula Castanheira Lamenza, o diretor
do Departamento de Prerrogativas Financeiras, Daniel Leme Arruda. Também foi convidado a compor a mesa
o conselheiro José Oswaldo Molinei-

Foto: Divulgação

om grande maioria de votos favoráveis, foram aprovadas seis
proposições de ação judicial coletiva na defesa de interesse dos associados durante Assembleia Geral
Extraordinária realizada pela Associação Paulista do Ministério Público (APMP) no dia 27/11, no Auditório
Francismar Lamenza, na Sede Social
da entidade de classe. A intenção é
buscar respaldo judicial aos direitos
dos membros do Ministério Público
de São Paulo (MPSP).
Associados, da ativa e aposentados, compareceram ao encontro, motivados pelas convocações realizadas
publicamente através de anúncio publicado no jornal “Diário de São Paulo”, envio de emails e da pauta completa por correspondência, a fim de
cumprir exigência estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF). A reunião foi gravada e registrada em Ata.
A mesa da assembleia foi composta pelo presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, o
1º secretário, Paulo Penteado Teixei-

ELEIÇÃO NO TJMSP - O juiz Silvio Hiroshi Oyama foi eleito, no dia 10/11, presidente do Tribunal de Justiça Militar
de São Paulo (TJMSP) para o biênio 2016/2017. Como vicepresidente foi eleito o juiz Clóvis Santinon. O juiz Orlando
Eduardo Geraldi será o corregedor-geral. Silvio Oyama entrou no TJMSP em março de 2014, nomeado pelo governador Geraldo Alckmin para ocupar a vaga reservada ao Ministério Público de São Paulo pelo quinto constitucional.
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No Guarujá, Cine Debate exibe filme e
apresenta palestras sobre Frida Kahlo
Evento da APMP Mulher teve apresentações da procuradora Luiza Eluf e da psicóloga Lygia Molineiro
Foto: APMP

O

Exibição de filme, seguida de palestras e debate integraram atividades do Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos

CRIANÇAS ESPECIAIS – A Comissão de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou, no
dia 12/12, sua 19ª Festa de Natal das Crianças Especiais.
Na edição deste ano, na Alesp, a APMP colaborou com a
organização do evento, sua divulgação, o contato para
atração de outras entidades representativas e o suporte
para as atividades de recreação e de alimentação no local,
além de fazer, na ocasião, a entrega de 50 cestas básicas.
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presentando a APMP o presidente Felipe
Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente,
Marcio Sérgio Christino, o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º
secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 2º secretário, e o 1º tesoureiro,
Marcelo Rovere.

Foto: APMP

Além de Celeste Leite dos Santos
e Fabiola Moran Faloppa, a APMP Mulher também tem como diretoras Daniela Hashimoto, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Fabíola Sucasas Negrão Covas
e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli.
No Seminário Jurídico também estão re-

Foto: APMP

primeiro dia do XLIII Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos, realizado no Casa Grande Hotel, no
Guarujá, teve um evento intitulado Cine Debate, organizado pelo Departamento APMP
Mulher. Foi exibido um filme sobre a vida e
obra da pintora mexicana Frida Kahlo e, na
sequência, houve palestras sobre a artista
com a procuradora de Justiça aposentada
Luiza Eluf e com a psicóloga Lygia Molineiro. Entre os presentes, além de duas das
diretoras da APMP Mulher, Celeste Leite
dos Santos e Fabiola Moran Faloppa (que
é, também, diretora do Departamento de
Patrimônio na entidade de classe), estavam
os procuradores de Justiça Beatriz Helena
Ramos do Amaral e José Oswaldo Molineiro, recém-eleitos para o Órgão Especial do
Colégio de Procuradores.
“A Frida é espetacular. O conteúdo
da pintura é forte”, comentou Luiza Eluf. “É
uma honra falar sobre uma mulher como a
Frida, que sobreviveu a tantas agruras”, destacou. Por sua vez, a psicóloga Lygia Molineiro fez uma reflexão do que a artista viveu:
“Foi uma mulher que não aceitou limites.
Ela usou os símbolos da transformação do
movimento e é um ícone para todas nós”.

ENCONTRO DE SURF – No dia 28/11, a APMP realizou seu
3º Encontro de Surf na Sede Litorânea, no município de São
Sebastião (SP), Litoral Norte, reunindo dezenas de associados e familiares. Prestigiaram o evento o 1º tesoureiro da
entidade de classe, Marcelo Rovere, e os promotores de
Justiça Alexandre Cid de Andrade, Alexandre Mourão Tieri, Daniel Isaac Friedman, Gustavo Roberto Costa, José Calil de Oliveira e Costa e Rogério Augusto de Almeida Leite.
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no

Mesa de abertura do evento: a partir da esquerda, o procurador da República Andrey Borges de Mendonça, os promotores de Justiça Silvio Antonio Marques e José Carlos Guillem Blat, o secretá
Herman de Vasconcellos e Benjamin, o 2º vice-presidente da Conamp, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, o então coordenador geral dos Grupos de Estudos, Hércules Sormani Neto, o ex-g

Seminário debate relação do MP

Evento organizado pela APMP reuniu personalidades da Instituição, do Judiciário, do Le

E

Borges de Mendonça, procurador da República, que abordou o tema “Mitigação
do princípio da obrigatoriedade no processo penal”; e, ainda, dos promotores
de Justiça paulistas José Carlos Guillem
Blat (um dos diretores do Departamento
de Relações Públicas da APMP) e Silvio
Antonio Marques, que falaram, respectivamente, sobre “Produção de provas
na esfera criminal e na improbidade administrativa” e “Recuperação de ativos:
novas perspectivas no âmbito da cooperação jurídica internacional”.
O segundo dia de apresentações
(11/10) foi aberto pelo procurador de

Justiça aposentado Dimas Eduardo Ramalho, recém-eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), que falou sobre “Papel dos Órgãos de Controle nos Estados Democráticos”. Em seguida, o promotor de Justiça aposentado Fernando da Costa Tourinho Filho apresentou a palestra “Revisão
criminal e os crimes da competência do
Júri”. Eduardo Guardia, diretor executivo de Produtos da BM&F Bovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros)
e ex-secretário nacional do Tesouro e
da Fazenda de São Paulo, discorreu sobre “Perspectiva econômica atual”. E o

Fotos: APMP

ntre os dias 10 e 12/12, o XLIII Seminário Jurídico dos Grupos de
Estudos realizado pela APMP no
Casa Grande Hotel, no Guarujá (SP), teve
como debate principal a relação do Ministério Público com os três poderes. Em
sua abertura, no dia 10/12, houve palestras com Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), sobre “Atuação
do Ministério Público nos Tribunais Superiores”; de Alexandre de Moraes, secretário do Estado de Segurança Pública, que discorreu sobre “Ministério Público e Segurança Pública”; de Andrey

Maria Tereza Uille Gomes, diretora-presidente da Jusprev, Sérgio Ricardo de Souza, membro do Conselho Nacional do
Ministério Público, Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo, Felipe Locke Cavalcanti e Luiz Antonio Fleury Filho
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Diretoria da APMP durante o evento: Tiago de Toledo Rodrigues, 2º secretári
Bittencourt Perez, 2º vice-presidente, Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º
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ário do Estado da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o ministro do STJ Antonio
governador de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, e o novo coordenador dos Grupos de Estudos, Pedro Eduardo de Camargo Elias

P com os três poderes

egislativo e do Executivo no Casa Grande Hotel, no Guarujá
encerramento foi feito pelo procurador
de Justiça licenciado, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Fernando Capez, que falou sobre “A relação
do Ministério Público com o Legislativo”.
No terceiro e último dia de apresentações do Seminário Jurídico organizado pela APMP, o prefeito de São Bernardo do Campo (SP) e ex-ministro do
Trabalho e da Previdência, Luiz Marinho,
apresentou a palestra “O Ministério Público e os municípios”. Na sequência, fizeram exposições Sérgio Ricardo de Souza, membro do Conselho Nacional do Mi-

io, Felipe Locke Cavalcanti, presidente, Gabriel
º secretário, e Marcelo Rovere, 1º tesoureiro

nistério Público (CNMP), que falou sobre
“Excelência do Sistema de Justiça: interrelação e gestão no Ministério Público e
no judiciário”; e, por fim, o procurador
de Justiça aposentado, ex-presidente da
APMP e ex-governador do Estado de São
Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, falou sobre “A evolução do Ministério Público”.
Prestigiaram o evento Arnaldo
Hossepian Salles Lima Júnior, membro do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), José
Oswaldo Molineiro, membro do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP)
e recém-eleito para o Órgão Especial do
Colégio de Procuradores, Maria Tereza

Palestrante Eduardo Guardia, diretor
executivo de Produtos da BM&F Bovesva
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Uille Gomes, diretora-presidente e uma
das fundadoras da Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Jusprev), Victor Hugo
Palmeiro de Azevedo Neto, vice-presidente da Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp), e Octávio Borba de Vasconcellos Filho, promotor de Justiça aposentado, representando o prefeito de Santos, Paulo Barbosa.
Estavam presentes ainda, no Seminário Jurídico, Hércules Sormani Neto,
que até então era o coordenador geral
dos Grupos de Estudos, Pedro Eduardo
de Camargo Elias, eleito o novo coordenador-geral dos Grupos de Estudos, e Fabiola Moran Faloppa (diretora do Departamento de Patrimônio e uma das diretoras da APMP Mulher), Tiago de Toledo
Rodrigues (2º secretário da APMP), Renato Kim Barbosa (um dos diretores do Departamento de Apoio aos Substitutos da
APMP) e Walter Tebet Filho, os três eleitos
novos coordenadores adjuntos dos Grupos de Estudos. Além destes diretores, a
APMP foi representada no evento pelo
presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º
vice-presidente, Marcio Sérgio Christino
(recém-eleito, como mais votado, para
compor o CSMP no biênio 2016-2017), o
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt
Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado
Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere. O Seminário Jurídico teve,
ainda, Cine Debate organizado pelas diretoras do Departamento APMP Mulher
[leia na página 9] e premiação dos concursos de “Melhor Arrazoado”, “Literário” e de “Fotografia” [leia na página 12].

Felipe Locke Cavalcanti com o deputado estadual e presidente da Alesp, Fernando Capez, o vice-presidente do
Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho, e o promotor aposentado Fernando da Costa Tourinho Filho
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Entrega dos prêmios foi feita durante o XLIII Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos, no Guarujá

Na noite de sexta-feira (11/12), a
diretoria da APMP premiou os melhores
colocados nos seus concursos “Melhor Arrazoado Forense – versão 2015”, “VII Concurso Literário” e “VI Concurso de Fotografia”. A solenidade ocorreu durante o XLIII
Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos,
realizado pela entidade de classe no Casa
Grande Hotel, no Guarujá (SP). Na solenidade, que contou com a presença de mais
de uma centena de membros do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP) e
familiares dos premiados, a APMP homenageou membros ilustres da Instituição
recém-falecidos, que deram nome às categorias do Melhor Arrazoado.
A Série Criminal foi dedicada ao
procurador de Justiça Wiliam Wanderley
Jorge, representado na ocasião por sua viúva, Maida Lemos Jorge; a Série Cível teve
o nome de Lauro Indursky, representado por sua esposa, Catarina Cava; e a Série Difusos e Coletivos foi batizada com o
nome do procurador de Justiça Silvio Barros de Almeida, homenageado na ocasião
por meio de sua viúva, Gilda Basquia Barros de Almeida. No concurso “Melhor Arrazoado Forense”, Série Criminal, a banca
foi composta pelo procurador de Justiça
Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes e os
procuradores de Justiça João Antonio dos
Santos Rodrigues e Renato Eugenio de Freitas Peres. O 1º lugar ficou com o trabalho
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“Sobre a ilegalidade da remição da pena
pela leitura de livros - um manifesto contra o afrouxamento na execução penal”,
de Adalberto Denser de Sá Junior. Em 2º
ficou “Prescrição pela metade: Inconstitucionalidade do artigo 115 do Código Penal”, de Christiano Jorge Santos. O 3º foi
“Repressão ao Tráfico de Drogas - Tática
e técnica de postulação do Ministério Público para promover a individualização das
sanções e forjar paradigmas favoráveis às
teses institucionais”, de Eduardo Caetano
Querobim. Houve Menção Honrosa para
o trabalho “Subsunções típicas decorrentes de investigação ministerial de crimes
praticados por organização criminosa: o
novatio legis in pejus do artigo 2º, caput,
da lei 12.850/2013, a tênue diferença típica entre o estelionato e a extorsão no caso
concreto, a cooperação dolosamente distinta de ré não associada e outras figuras
delituosas”, de Evandro Ornelas Leal, João
Santa Terra Junior, Marco Aurélio Bernarde
de Almeida e Paulo César Neuber Deligi.
Na Série Cível, a banca julgadora foi
composta pelo procurador de Justiça aposentado Bernardo Ferreira Fraga e pelos
procuradores de Justiça José Bazilio Marçal Neto e Rolando Maria da Luz. O 1º lugar foi para o trabalho “Democratização da
gestão das Fundações Privadas”, de Paulo
Henrique Castex. Em 2º, ficou “Extensão
dos Efeitos da falência à empresa alcan-

çada pela desconsideração da personalidade jurídica”, de Henrique Braso Schulz.
E em 3º, “Medidas protetivas para regularização da guarda e tratamento médico
de urgência para crianças em situação de
risco”, de Sérgio Ricardo Gomes de Moura. A Menção Honrosa foi para “Multiparentalidade: A possibilidade de coexistência dos critérios biológico e socioafetivo”,
de Eduardo Martins Boiati.
Já na Série Difusos e Coletivos, os
julgadores foram o procurador de Justiça aposentado Marco Vinicio Petrelluzzi
e os procuradores Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira e Luiz Fernando Rodrigues
Pinto Junior. O 1º colocado foi o trabalho
“Combate a irregularidades em comunidades terapêuticas, através da Ação Civil
Pública”, de Maria Julia Kaial Cury. O 2º lugar ficou com “ACP - Alterações Ilegas do
Zoneamento Municipal”, de Claudemir
Battalini. E o 3º foi “Sistema Cantareira:
Crise hídrica ou crise de gestão?”, de Alexandra Facciolli Martins, Geraldo Navarro
Cabanas, Ivan Carneiro Castanheiro e Rodrigo Sanches Garcia. A Menção Honrosa
foi para “Saúde Fantasma”, de Leonardo
Bellini de Castro.
Banca composta pelo promotor
de Justiça aposentado Antonio Remédio,
pelo promotor de Estefano Kvastek Kummer e por um dos assessores de Imprensa da APMP, Marcos Palhares, escolheu, no
“Concurso Literário”, categoria Poesias, o
trabalho “Andarilho”, de Walter Antonio
Dias Duarte, como 1º colocado. O 2º foi
“Noturno da Rua Estácio”, de Sérgio Roxo
da Fonseca, e a Menção Honrosa, para “A
Montanha”, de Antonio Carlos Bezerra de
S. Pacheco. Na categoria Crônicas, o 1º lugar ficou com “Coincidências & Reuniões”,
de Gustavo Zorzella Vaz, o 2º foi “Gaúcho”,
de José Viera da Costa Neto, e a Menção
Honrosa foi para “Olhos Flamejantes”, de
André Luiz Bogado Cunha.
Por fim, o “Concurso de Fotografia” teve como banca Dora Estevam e Paula Dutra, assessoras de Imprensa da APMP
– após votação prévia das imagens, pelos
associados, no site da APMP. Em 1º lugar
ficou a imagem “Descanso”, de Daniela
Dermendjian, e em 2º, “Noite Iluminada”,
de José Cláudio Zan. A Menção Honrosa foi
para “Beija-Flor”, de Arésio Leonel de Souza.
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Foto: Rodrigo Cravo/APMP

APMP premia ‘Melhor Arrazoado Forense’
e concursos ‘Literário’ e de ‘Fotografia’

