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APMP defende promotores e CNMP dá vitória
histórica ao Ministério Público paulista
Investigação do caso ‘triplex’ prossegue sem alterações e ex-presidente Lula prestará depoimento
Foto: Marcos Palhares/APMP

O

presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, foi quem se dirigiu à tribuna do Conselho Superior do Ministério Público (CNMP), em
23/02, para representar e defender os
promotores de Justiça paulistas Cássio
Roberto Conserino, Fernando Henrique
de Moraes Araújo, Jose Reinaldo Carneiro e José Carlos Guillem Blat. Na ocasião,
por unanimidade, o colegiado nacional
decidiu pela continuidade da investigação no denominado caso “triplex”. Também fizeram uso da palavra o advogado
da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp) e ex-procurador-geral da República, Aristides Junqueira, o procurador-geral de Justiça de
São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, o
advogado do ex-presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin
Martins, e o deputado federal Paulo Teixeira (PT/SP). Páginas 2 (Editorial), 3, 4 e 5

Marcelo Rovere, 1º tesoureiro da APMP, Elísio Teixeira, presidente da Associação do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, Cássio Roberto Conserino,
promotor de Justiça, Norma Cavalcanti, presidente da Conamp, e José Carlos Guillem Blat, promotor de Justiça

Foto: Rodrigo Cravo/ APMP
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

VITÓRIA DOS PROMOTORES E DA INSTITUIÇÃO
A diretoria da APMP teve a satisfação do dever cumprido, em fevereiro, ao representar e defender os promotores de Justiça Cássio Roberto Conserino, Fernando Henrique de Moraes
Araújo, Jose Reinaldo Carneiro e José
Carlos Guillem Blat no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em
sessão que consagrou uma vitória histórica, por decisão unânime, não apenas
para a classe, mas, sobretudo, para o
Ministério Público paulista e brasileiro.
Desde que a atuação dos colegas que atuam no chamado “caso tríplex” foi questionada naquele colegiado nacional, a APMP posicionou-se em
sua defesa, emitindo Nota de Apoio e
levando a questão à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp) – que, igualmente, nos garantiu todo apoio e suporte. Logo em
seguida, nosso 1º tesoureiro, Marcelo
Rovere, acompanhou o promotor Cássio Conserino quando este protocolou
pedido de reconsideração no CNMP.
O advogado Airton Florentino
de Barros elaborou a tese de defesa
da APMP, que foi encaminhada a Valter
Shuenquener de Araújo, conselheiro re-

lator do caso
no CNMP, e
depois distribuída a todos
os membros
daquele colegiado. Às vésperas da sessão histórica, acompanhamos os promotores de Justiça Cássio Roberto Conserino e José Carlos Guillem Blat, em
Brasília, em visitas a praticamente todos os conselheiros do CNMP, para dirimir quaisquer dúvidas e comprovar a
legalidade, lisura e correção do processo investigatório do Ministério Público
de São Paulo.
E tive a honra de defender os colegas na tribuna do CNMP, onde obtivemos vitória histórica em favor da independência funcional e do poder de
investigação da Instituição. Dessa forma, a APMP cumpre seu papel e o Ministério Público trabalha ainda mais
fortalecido, amparado internamente e
com respaldo de toda a sociedade. Parabéns a todos!
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“Foi fundamental a participação
da APMP e de seu presidente, Felipe
Locke Cavalcanti, que se postou brilhantemente na tribuna do Conselho
Nacional do Ministério Público, restabelecendo a verdade real dos fatos.”
– Cássio Roberto Conserino, promotor de Justiça
“A APMP, desde o primeiro momento, se posicionou publicamente na
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defesa não só dos promotores do caso
‘triplex’, como também na defesa incondicional do poder de investigação do Ministério Público. Com muita honra, fomos
representados e defendidos na tribuna
do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, que, de maneira contundente, esclareceu as questões referentes ao caso concreto.” – José Carlos
Guillem Blat, promotor de Justiça
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

MPSP AJUÍZA AÇÃO
 ONTRA PREFEITURA
C
POR CAUSA DE CICLOVIA
A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital
ajuizou, no dia 18/02, Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, contra o prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad (PT), o secretário municipal de Transportes,
Jilmar Tatto, o ex-secretário de Coordenação das Subprefeituras, Ricardo
Teixeira, o ex-chefe de Gabinete daquela pasta, Valter Antonio da Rocha,
e a empresa Jofege Pavimentação e
Construções Ltda, por supostas irregularidades nas obras de implantação da ciclovia da Avenida Faria Lima,
na Zona Oeste da capital, ligando a
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp)
ao Parque do Ibirapuera.

APMP DIVULGA NOTA
EM APOIO AOS
PROMOTORES DE JUSTIÇA
Em 25/02, a APMP divulgou
Nota manifestando seu integral apoio
aos promotores de Justiça autores a
Ação Civil Pública por supostas irregularidades nas obras de implantação
da ciclovia da Avenida Faria Lima, na
cidade de São Paulo (registro acima).
A entidade de classe também mencionava Nota divulgada pela Prefeitura
em 22/02, que acusou os promotores de “utilizar o fato com viés político”: “As ilações contidas na referida
Nota Pública (...) não condizem com a
realidade. Os colegas da Promotoria
do Patrimônio Público e Social realizam irrepreensível trabalho no estrito
cumprimento de seus deveres legais
e constitucionais, com arrimo em sua
independência funcional”.
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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

APMP em Ação - Fevereiro 2016

Promotores saem vitoriosos do CNMP e
caso ‘triplex’ prossegue normalmente
Foto: Assessoria de Imprensa/Conamp

Presidente da APMP foi quem representou e defendeu os colegas na tribuna do colegiado nacional

No CNMP: Lucas Felipe Azevedo de Brito, Elísio Teixeira Lima Neto, Marcelo Rovere, Felipe Locke Cavalcanti, José Carlos Guillem Blat, Cássio Roberto Conserino,
Norma Cavalcanti, Benedito Torres, Victoria Siqueiros Le Cocq de Oliveira, Janina Schuenck, Lindomar Rodrigues e Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto

N

o dia 23/02, o Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) decidiu, por unanimidade, pela continuidade da investigação, no denominado caso “triplex”, pelos promotores de
Justiça paulistas Cássio Roberto Conserino, Fernando Henrique de Moraes Araújo, Jose Reinaldo Carneiro e José Carlos
Guillem Blat. Em uma sessão com mais
de quatro horas de duração, foi o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti,
quem se dirigiu à tribuna para representar e defender os colegas. Também fizeram uso da palavra o advogado da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e ex-procuradorgeral da República, Aristides Junqueira, o
procurador-geral de Justiça de São Paulo,
Márcio Fernando Elias Rosa, o advogado
do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins,
e o deputado federal Paulo Teixeira (PT/
SP). O 1º tesoureiro da APMP, Marcelo
Rovere, compareceu à sessão acompanhando os promotores Cássio Conserino
e José Carlos Blat.
“Temos um caso concreto e importante em investigação. Já está comprovado que não há conflitos quanto ao
promotor natural, estes promotores estão
designados”, explicou, na tribuna, Felipe
Locke Cavalcanti. “Havendo prevenção,
não há de se falar em livre distribuição.
Não há conflito algum. Há, sim, um es-
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forço muito grande do Ministério Público de São Paulo, na pessoa do procurador-geral Elias Rosa, que designou mais
promotores como força-tarefa em caso
de enorme repercussão e milhares de
vítimas”, detalhou, acrescentando que
não cabe ao CNMP determinar nova distribuição, pois existe prevenção judicial.
O site “O Antagonista” comentou, sobre
essa defesa oral: “O presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, pulverizou em
poucos minutos os argumentos falaciosos de Paulo Teixeira e [do conselheiro]
Valter de Araújo” (leia mais na página 5).
Em 16/02, o conselheiro Valter
Shuenquener de Araújo havia concedido
Liminar suspendendo o caso, que investiga se há irregularidades na propriedade de um apartamento triplex na cidade do Guarujá. A decisão do conselheiro,
inclusive, sustou as oitivas do ex-presidente Lula e de sua esposa, Marisa Letícia, que estavam marcadas para 17/02,
no Fórum da Barra Funda. No dia 19/02,
o promotor de Justiça Cássio Conserino, acompanhado pelo 1º tesoureiro da
APMP, Marcelo Rovere, e de dirigentes
da Conamp, protocolou no CNMP pedido de reconsideração. Na mesma data, o
escritório do advogado Airton Florentino
de Barros concluiu a defesa da APMP aos
promotores, que foi enviada ao conselheiro Shuenquener, que pediu (e obteve) a admissão da entidade de classe no

procedimento daquele colegiado, como
terceira interessada, e requereu a revogação da decisão de 16/02 e seu julgamento como improcedente.
Entre os dias 22 e 23/01, Felipe Locke Cavalcanti e Marcelo Rovere, acompanhados pelos promotores Carlos Conserino e José Carlos Blat, reuniram-se com
diversos conselheiros do CNMP para expor os pontos principais da defesa e esclarecer quaisquer dúvidas sobre a legalidade do Procedimento de Investigação
Criminal (PIC) nº 94.2.7273/2015 do MPSP,
do chamado caso “tríplex”. O novo voto
de Shuenquener, relator do caso, apresentado na sessão de 23/02 do CNMP,
foi a resposta positiva a todo este esforço conjunto. Também compareceram à
sessão para apoiar os promotores paulistas a presidente da Conamp, Norma
Cavalcanti, o 2º vice-presidente da Conamp, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo
Neto, e os presidentes de associações estaduais do Ministério Público Lindomar
Rodrigues (Mato Grosso do Sul), Janina
Schuenck (Bahia), Benedito Torres (Goiás), Elísio Teixeira Lima Neto (Distrito Federal e Territórios, que também é o secretário-geral da Conamp), Lucas Felipe
Azevedo de Brito (Ceará), Sérgio Harris
(Rio Grande do Sul) e Francisco Bergson
(Paraíba), além de Victoria Siqueiros Soares Le Cocq D’Oliveira, vice-presidente
da Associação do Rio de Janeiro.
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Presidente da APMP defendeu colegas e o
poder de investigação do MP na Conamp
Entidade de classe divulgou Nota de Apoio e manifestou-se na reunião da Associação Nacional

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

Foto: Reprodução

E

m 17/02, no dia seguinte à liminar
concedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
que suspendeu os depoimentos do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva e de
sua esposa, Marisa Letícia, ao Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP),
o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, defendeu os colegas e a investigação durante reunião da Associação
Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), em Brasília. A entidade de classe paulista também divulgou Nota de Apoio aos promotores de
Justiça Cássio Roberto Conserino, Fernando Henrique de Moraes Araújo, José
Reinaldo Carneiro, José Carlos Guillem
Blat, que atuam no caso nomeado pela
mídia de “triplex”.
O presidente da APMP explicou
aos presidentes de associações estaduais do Ministério Públicos do país,
presentes à reunião da Conamp, todos
os detalhes do caso e defendeu a continuidade da investigação deste caso
e o poder de investigação do Ministério Público. “O fato é muito grave, pois
fere o poder de investigação do Ministério Público, atinge a atividade fim do
Ministério Público e, mais do que isso,
suspende uma investigação cujas provas são absolutamente contundentes.

‘Fato é grave, pois atinge a atividade fim do Ministério Público’, disse Felipe Locke Cavalcanti, em Brasília

O Ministério Público está sendo atingido, porque o que lhe cabe é investigar”, afirmou.
Após envio de defesa e pedido de
admissão da APMP como terceira interessada, Felipe Locke Cavalcanti e o 1º
tesoureiro Marcelo Rovere, em companhia dos promotores Cássio Conserino e
José Carlos Blat, reuniram-se com diversos conselheiros do CNMP. Em 23/02, o
colegiado nacional deu vitória aos promotores e investigação prossegue sem
alteração (leia na página 3).
NOTAS – Na Nota de Apoio aos promotores, a diretoria da APMP dizia: “Diante dos

fatos, a APMP reafirma seu apoio irrestrito
e a certeza de que os colegas, todos com
longo e irrepreensível currículo na instituição, vêm realizando brilhante trabalho
neste e em outros casos de grande importância, no estrito cumprimento de seus deveres legais e constitucionais em busca de
Justiça, com arrimo em sua independência funcional, prerrogativa conquistada na
Constituição de 1988 para garantir a total
isenção de seus atos. A entidade se coloca ainda à inteira disposição dos colegas
prestando-lhes todo apoio jurídico”. A Conamp também divulgou, na ocasião, Nota
de Apoio aos colegas paulistas.

Foto: Lucas Amaral/APMP

CSMP aprovou Moção de Apoio aos membros do MPSP

Marcio Christino em reunião no Queiroz Filho
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Na reunião do Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP) de 23/02, o
conselheiro Márcio Sergio Christino, que
é também o 1º vice-presidente da APMP,
propôs Moção de Apoio aos membros do
Ministério Público de São Paulo (MPSP)
que naquela data defenderam os promotores paulistas e a Instituição - obtendo
vitória por unanimidade – em reunião do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Fizeram sustentações orais
na tribuna do colegiado nacional o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa. O 1º tesoureiro
da APMP, Marcelo Rovere, compareceu

à sessão acompanhando os promotores
Cássio Conserino e José Carlos Blat. “É
uma situação extremamente relevante para nós. Torcemos para que tudo
dê certo”, afirmou Marcio Christino. A
Moção de Apoio foi aprovada por unanimidade, com abstenção de voto do
corregedor-geral Paulo Afonso Garrido
de Paula. A reunião do CSMP de 23/02
foi realizada no auditório Queiróz Filho,
no edifício sede do MPSP, para acomodar os 80 novos promotores substitutos que, na ocasião, assistiram a sessão a pedido do diretor da Escola Superior do Ministério Público (ESMP),
Antônio Carlos da Ponte .
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Grande imprensa repercutiu vitória dos
promotores de São Paulo no CNMP
Presidente da APMP foi entrevistado pelos principais veículos de rádio, TV, internet e impressos
Foto: Marcos Palhares/APMP

A

Logo após representar e defender os promotores paulistas, Felipe Locke Cavalcanti fala aos jornalistas

sidente da APMP no CNMP: “Havendo
prevenção, não há de se falar em livre
distribuição. Não há conflito algum. Há,
sim, um esforço muito grande do Ministério Público de São Paulo, na pessoa do
procurador-geral Elias Rosa, que designou mais promotores como força-tarefa

em caso de enorme repercussão e milhares de vítimas”. E o portal foi incisivo em seu comentário: “Locke pulverizou em poucos minutos os argumentos
falaciosos de Paulo Teixeira [deputado
federal] e Valter de Araújo [conselheiro relator do caso no CNMP]”.

Nota da APMP rebateu afirmações de defensora pública
No dia 12/02, a diretoria da
APMP divulgou Nota Pública para se
manifestar “contra as aleatórias e pessoais opiniões externadas por Daniela
Skromov, em entrevista concedida ao
Jornal EL País – Brasil” naquela data.
“Causa espécie o posicionamento da
Defensora Pública, que acusa Promotores de Justiça de serem coniventes
com o extermínio do que ela chama
de ‘indesejáveis’, para nós, cidadãos;
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de haver relação de ‘compadrio’ entre
Ministério Público e Polícia Militar ou
Poder Judiciário, dentre outros ataques
gratuitos à honra da Instituição e de seus
Membros”, dizia trecho da Nota.
E prosseguia: “Inverídica a injusta
acusação (...) de que Promotores de Justiça fazem ‘corpo mole’ no exercício das
suas atividades e quando buscam condenação de Policiais Militares. A título de
exemplo, veja-se o caso conhecido como

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

pós a sessão do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) de
23/02 que determinou, por unanimidade, a continuidade da investigação, no denominado caso “triplex”, pelos promotores de Justiça paulistas Cássio Roberto Conserino, Fernando Henrique de Moraes Araújo, José Reinaldo
Carneiro e José Carlos Guillem Blat, o
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, que representou e defendeu
os colegas na tribuna do colegiado nacional, concedeu entrevistas para veículos da grande imprensa.
O portal da revista Veja publicou,
em 23/02, matéria intitulada “Investigação sobre tríplex de Lula continua, decide conselho do MP”, citando a sustentação oral do presidente da APMP, que
destacou a isenção do Ministério Público paulista e sua certeza de que a designação dos promotores para este caso é
absolutamente lícita, pois foi feita por
meio de portaria da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
No jornal O Estado de São Paulo
de 24/02, a matéria “Promotor vai definir nova data para depoimento do Lula”
deu destaque à seguinte declaração de
Felipe Locke Cavalcanti: “O Ministério
Público de São Paulo agiu de acordo com
as normas e ditames legais aplicáveis ao
caso e a investigação, felizmente para
a nação brasileira, prossegue”, afirmou
o presidente da Associação Paulista do
Ministério Público.
Já o portal O Antagonista reproduziu trecho da defesa feita pelo pre-

‘Carandiru’”. Por fim, a APMP dizia ser
“injusta [a] ofensa ao Promotor de Justiça Rogério Leão Zagallo, que atua por
mais de década no Tribunal do Júri e
sempre se mostrou combativo e destemido defensor da sociedade, atuando com mesmo denodo e eficiência em
todos os casos de sua atribuição, inclusive em hipóteses de violência policial
com ofensa aos basilares direitos esculpidos na Carta da República”.
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Diretoras da APMP Mulher entregam
anteprojeto sobre igualdade na Alesp
Documento foi entregue aos deputados Fernando Capez, Célia Gomes e Analice Fernandes
Fotos: APMP

A

s diretoras da APMP Mulher Celeste Leite dos Santos e Maria Gabriela Manssur apresentaram na
Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), no dia 24/02, minuta de
anteprojeto que autoriza o Poder Executivo a promover o Acordo Estadual de
Igualdade entre Homens e Mulheres. No
documento, apresentado pessoalmente
pelas diretoras da APMP, em companhia
da professora da Pontifícia Universidade
Católica (PUC) Maria Celeste Cordeiro
Leite, terceira autora do projeto, estão
consagrados como princípios a igualdade de oportunidades, a igualdade de tratamento, equidade e o respeito da dignidade da pessoa humana.
A entrega, feita diretamente ao
presidente da Alesp, o procurador de Justiça licenciado e deputado estadual Fernando Capez (PSDB), e às deputadas Clélia
Gomes (PHS) e Analice Fernandes (PSDB),
ocorreu durante o 1º Encontro em Prol do
Fortalecimento das Mulheres. A ideia é
que a minuta seja transformada em Projeto de Lei (PL) de autoria coletiva, de to-

Presidente da Alesp recebe anteprojeto das diretoras Celeste Leite dos Santos e Maria Gabriela Manssur

das as deputadas estaduais, e seja formalmente apresentado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para isso,
Fernando Capez colocou à disposição da
APMP Mulher a assessoria da Alesp, para
que fossem feitos os ajustes necessários.
As deputadas Clélia Gomes e Analice Fernandes se engajaram no esforço
para que a iniciativa da APMP Mulher

A diretora do Departamento de Aposentados da APMP, Cyrdêmia da Gama Botto, recepcionou em 03/02, na Sede Executiva, os colegas Jurandir Norberto Marcura, procurador
de Justiça, Fernando José Marques, procurador aposentado, ex-ouvidor do Ministério Público de São Paulo (MPSP)
e integrante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores,
Álvaro Augusto Fonseca de Arruda, procurador de Justiça
e também integrante do Órgão Especial, Vilma Terezinha
Gois Maurício, procuradora de Justiça aposentada, e Marilisa Germano Bortolin, procuradora de Justiça aposentada.
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tivesse pronta tramitação no Legislativo. Ficou também acertado que uma
comissão composta por representantes do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário e de entidades ligadas
à mulher fará uma consolidação dos diversos projetos de lei que tramitam na
Alesp, para que possam ser transformados em um único projeto abrangente.

Rodolfo de Camargo Mancuso, professor de Direito Processual da Universidade de São Paulo (USP) e procurador do município de São Paulo, fez, em 27/01 uma visita à APMP. Ele
foi recebido na Sede Executiva pelo 1º secretário da entidade de classe, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 2º tesoureiro,
Francisco Antonio Gnipper Cirillo, e a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto. Também
estavam presentes o procurador de Justiça Antonio Luiz Benedan, o promotor de Justiça Valter Foleto Santin e o promotor de Justiça aposentado Christiano José de Andrade.
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Decreto que determina sigilo de 50 anos
sobre dados de B.O.s repercute no CSMP
Diante da determinação do governador, foi solicitada ao PGJ análise ou estudo sobre o assunto
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Foto: Rodrigo Cravo/APMP

R

epercutiu na reunião de 16/02 do
Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP) a informação, divulgada na mesma data pela imprensa,
de que o governador Geraldo Alckmin
(PSDB) decretou sigilo de 50 anos sobre
dados de boletins de ocorrências (B.O.s)
registrados pela polícia de São Paulo.
Tanto o conselheiro Marcio Sérgio Christino, que é também o 1º vice-presidente da APMP, quanto o corregedor-geral
do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP), Paulo Afonso Garrido de
Paula, externaram suas preocupações e
solicitaram ao procurador-geral de Justiça (PGJ), Márcio Fernando Elias Rosa,
que preside o CSMP, uma análise ou estudo sobre o assunto.
“Hoje, nos jornais, está a notícia
de que o governo do Estado decretou
sigilo no acesso aos boletins de ocorrência, sigilo de 50 anos, o que me parece completamente desarrazoado, pois
isso impede um exame de transparência dos registros de ocorrência, inclusive em razão do Ministério Público ser
o órgão externo de fiscalização da polícia”, afirmou Marcio Sérgio Christino.
“Pergunto à vossa excelência se isso vai
ser objeto de análise da ProcuradoriaGeral, se haverá uma posição com relação a essa determinação do senhor
governador”.
O PGJ Márcio Elias Rosa respondeu que, na questão da sigilação quanto ao seu conteúdo, existe uma tabela
de temporalidade fixada a partir de lei
federal e que estabelece vários documentos que têm acesso franqueado a
todo tempo. “Até no Ministério Público
nós temos uma Comissão de Temporalidade. Esses que foram agora noticiados como ‘sigilosos’ e ‘reservados’ nós
precisamos apreciar para ver se cabem
ou não nesses critérios. Mas vamos lembrar que, para o exercício da atividade
de controle externo da atividade policial e mesmo para o exercício da titularidade da ação penal esse sigilo não alcança o exercício do MP”.

Reunião do Conselho Superior teve manifestações sobre recente decreto do governador Geraldo Alckmin

“Gostaria de aderir à proposta
do Dr. Marcio Christino de pedir alguma coisa a mais”, comentou, em suas
comunicações, o corregedor-geral Paulo
Afonso Garrido de Paula. “Me chamou
muito a atenção esse decreto noticiado
do governador do Estado, em princípio
ele é representativo de um atendado ao
livre acesso aos documentos públicos,
em face do princípio da publicidade, os
processos são públicos. Então, independentemente do mérito, eu gostaria de
sugerir à vossa excelência - até porque
existem dúvidas quanto à própria constitucionalidade da determinação, ainda
que materializada num decreto - que o
senhor incumbisse a sua assessoria jurídica de realizar um estudo jurídico a
respeito desse decreto”.
“Só faço uma observação a respeito dessa questão”, disse Márcio Elias
Rosa. “Estou lendo a resolução do secretário de Segurança Pública [do Estado, Alexandre de Moraes] que trata das
questões do sigilo. De fato, ficam criadas
essas condições de ‘reservado’, ‘sigiloso’, ‘secreto’ e ‘ultra-secreto’, e a motivação também diz respeito ao boletim
de ocorrência que contenha dados pessoais dos envolvidos, a identificação da
vítima, do réu etc. Boletins de ocorrência que contenham informações de ca-

ráter pessoal e que não sejam de ampla
divulgação. Aí, a discussão que já se estabeleceu, certa feita, na academia é de
que o Estado, nesse caso, pode restringir
o acesso aos dados pessoais, mas não à
existência da ocorrência, para se saber se
foi furto, se foi roubo, latrocínio ou coisa
do gênero. O dever de preservação é da
identidade da pessoa, mas não do fato criminoso, o que motiva a atuação da Segurança Pública”.
O PGJ prosseguiu: “As outras dizem respeito às informações estratégicas ou [de] inteligência da própria Polícia
Militar, de armamento, local onde esta a
munição da Polícia Militar, postos onde
estão distribuídas as forças e tal. O que
estou dizendo só pra reforçar a ideia de
que, de fato, precisamos nos debruçar tecnicamente sobre esse assunto, até para
contrastar eventual abuso na restrição ao
dever de publicidade e definir uma preocupação de ambos. Acho que é preciso
agir, pois é intolerável que, num ambiente
democrático e republicano, que o Estado
adote qualquer estratégia de contenção
ou controle de publicidade. Então apoio
essa sugestão, faço o levantamento, trago aqui em primeira mão e, se for de interesse do promotor de Justiça natural de
eventualmente utilizar esse estudo, terei
imenso prazer em fornecê-lo”.
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CSMP aborda declaração do governador
sobre ‘desserviço’ prestado pelo MP
Paulo Sérgio Puerta dos Santos repudiou afirmações feitas por Geraldo Alckmin à Jovem Pan
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N

o dia 16/02, em reunião do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o conselheiro Paulo Sérgio Puerta dos Santos repudiou as
afirmações feitas pelo governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), em entrevista à Rádio Jovem Pan, nomeando a
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo, que questiona
o destino da arrecadação estadual com
multas de trânsito, como “desserviço”
à sociedade e forma de “engessamento” dos recursos públicos. O conselheiro propôs, também, que o CSMP fizesse
uma nota de apoio aos promotores de
Justiça que promoveram a ação, Nelson
Luís Sampaio de Andrade, Marcelo Camargo Milani e Otávio Ferreira Garcia.
“Em ação civil pública promovida pelo Ministério Público de São Paulo
que questiona o destino da arrecadação
estadual com multas de trânsito, a Justiça apoiou o pedido formulado e decidiu,
no dia 10/02, que o governo do Estado
de São Paulo deve identificar todo o dinheiro arrecadado com multas de trânsito e empregá-lo exclusivamente para
atender o objeto da sua vinculação, qual
seja, a sinalização e engenharia de tráfego, policiamento, a fiscalização e a educação de trânsito como define o Código
de Trânsito brasileiro”, afirmou Paulo
Sérgio Puerta dos Santos.
O conselheiro prosseguiu: “Fomos
surpreendidos com a declaração concedida em entrevista do governador (...) na
rádio Jovem Pan. Descontente com o trabalho ministerial e a respectiva decisão
judicial, quando indagado, sua excelência
expressamente qualificou a ação proposta como ‘desserviço’ à sociedade e ‘engessamento’ da administração pública.
Como mandatários e representantes de
mais de dois mil promotores e procuradores de Justiça, é impossível aos integrantes dos órgãos da Administração Superior ficarem indiferentes a tais declarações, que atingem não apenas os colegas autores da ação mas toda a classe
e a própria instituição”.

Marcio Christino, Paulo Sérgio Puerta dos Santos, José Correia de Arruda Neto, o corregedor-geral e o PGJ

“Causa espécie testemunhar que
alguém que ocupou e ocupa o posto de
primeiro mandatário do Estado por mais
de dez anos revele incompreensão e nutra desapreço pelo trabalho independente desenvolvido por uma das instituições
mais respeitadas do país, com reconhecidos serviços prestados à sociedade. A
situação, desafortunadamente, é reveladora e não externa espírito democrático
ou público elevado”, acrescentou o conselheiro. “As censuras lançadas, além de
infundadas, atingem não somente aqueles que ajuizaram a respectiva ação, mas
todos os membros do MP, constatação
reforçada pelo fato de que o governador referiu-se ao trabalho da instituição.
Por tais motivos, repudio essas declarações de sua excelência o governador,
que qualificou injustamente o trabalho
ministerial. Também proponho uma nota
de apoio ao trabalho dos colegas Nelson
Luís Sampaio de Andrade, Marcelo Camargo Milani e Otávio Ferreira Garcia”.
O procurador-geral de Justiça,
Márcio Elias Rosa, comentou: “Eu soube
por ouvir dizer que ele [o governador] teria feito uma crítica quanto ao ‘desserviço’. Acho que, em sendo desse modo, é
absolutamente cabente a proposta. Não
tenho dúvida da competência do Nelson [Sampaio de Andrade], do [Marcelo]
Milani, do Otávio [Ferreira Garcia], não

há dúvida quanto a isso. E, sendo desse
modo, me parece desarrazoada a objeção feita à nossa instituição. Mas, para
que mereça uma nota de repúdio desse
colegiado, que faz o controle da disponibilidade das ações civis públicas, exatamente nesta matéria, e para que isso
não soe como uma antecipação de juízo
de valor, me parece de bom alvitre que
estejamos seguros do que o colegiado
vai fazer. Como somos juízes naturais
deste tipo de conflito, no âmbito da tutela coletiva, o CSMP faz esse papel, eu,
pessoalmente, prefiro não me adiantar
quanto a desdobramento possível. Porque amanhã vem uma alegação de suspeição, de todos nós, caso tenha outro
inquérito civil em relação à Prefeitura,
CET [Companhia de Engenharia de Tráfego], adotando a mesma estratégia. Correto? Mas eu agradeço, acho que é mais
do que oportuno”.
NOTA DA APMP – No dia 12/02,
data das declarações do governaqdor, a
APMP se manifestou, ressaltando que
“os membros do MPSP agem sempre de
acordo com a norma jurídica vigente, na
defesa do interesse público, em busca
do cumprimento da Constituição e da
Lei, e o fazem de forma independente e
impessoal, prerrogativa conquistada na
Constituição de 1988 para garantir a total isenção de seus atos”.
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Dúvidas sobre o cálculo do subsídio
são abordadas no Órgão Especial
Pedro de Jesus Juliotti e Maria da Glória Galvão de Almeida solicitaram que PGJ emita comunicado
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U

m dos assuntos abordados na
reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 03/02
foi a existência de dúvida sobre o cálculo retroativo dos valores do subsídio devido aos membros do Ministério Público
do Estado de São Paulo (MPSP) relativos
ao período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007. Os procuradores de Justiça
Pedro de Jesus Juliotti e Maria da Glória
Villaça Borin Galvão de Almeida relataram preocupações de colegas e solicitaram que a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) emita comunicado à classe explicando como foi feito esse cálculo. O
procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, que preside aquele colegiado, respondeu: “Se quiserem passar o nome dos colegas pra que eu possa estabelecer contato, apurar, eu prometo fazê-lo e passo depois a situação
específica. Prometo trazer a explicação”.
“Tenho constatado que os colegas
estão em dúvida a respeito de como foi
feito o cálculo retroativo dos subsídios”,
afirmou Pedro de Jesus Juliotti, dirigindose ao PGJ. “Seria possível o senhor fazer
um comunicado à classe explicando como
foi feito esse cálculo? Porque a gente vê
situações semelhantes com valores diferentes. Seria importante que a classe fosse informada sobre como foi feito
esse cálculo”, acrescentou. Márcio Elias
Rosa respondeu: “Eu posso pegar a memória do cálculo e trazer aqui. Mas foi do
modo que nós deliberamos aqui. O que
dá muita variação de valor é a existência
ou não de vantagens pessoais, incorporadas ou não à época. Quem tinha sexta
parte, por exemplo, quem já tinha cinco
quinquênios, etc, aí o percentual é menor em relação àqueles que não tinham”.
Neste momento, Maria da Glória
Villaça Borin Galvão de Almeida, que é
uma das diretoras do Departamento de
Previdência da APMP, pediu a palavra e
reforçou: “Tem sido verificados alguns casos de situações exatamente iguais, em
termos de concurso, de tempo de serviço, de quinquênio, de sexta parte, e que

Pedro de Jesus Juliotti e Maria da Glória Galvão de Almeida (à direita) durante a reunião do colegiado

estão dando diferenças muito grandes,
gritantes. E os promotores tentam entrar
em contato com o funcionário, que parece que é um só, do CRH, e ele não retorna. O que tem sido reivindicado é que
seja feita uma comunicação da Procuradoria-Geral de como tem que ser feito
esse cálculo, para que os próprios promotores cheguem a esse valor”.
O PGJ disse que os valores do saldo devedor de cada um estão disponíveis
no Portal do Promotor, mas a procuradora de Justiça observou que “o valor
sim, mas não a forma de cálculo”. Márcio Elias Rosa prosseguiu: “Eu vou pedir
pra que façamos talvez um aviso pra que
os colegas que tenham dúvida quanto
ao cálculo possam dirigir formalmente
a impugnação ou a memória do cálculo e encaminhamos pra todos. Porque
há muitas situações individuais ou individualizadas de colegas, por exemplo,
que naquele período já traziam consigo
um valor padrão. Naquela época nós tínhamos uma situação de cálculo de remuneração que é o padrão mais as vantagens pessoais e também os adicionais.

A somatória do padrão mais vantagens e
adicionais dá o que a gente chama de remuneração. Naquele período [de janeiro de 2005 a dezembro de 2007], estava
sujeito a um determinado teto e, depois
da implantação do subsídio, ao teto da
forma que a Constituição estabelece. A
variação depende dessa condição pessoal. Como ninguém é infalível, pode ter
havido erro, mas eu, pessoalmente, não
recebi nenhuma impugnação”.
OFÍCIO DA APMP - Em 04/11/2015,
a APMP protocolou ofício ao PGJ solicitando a emissão de cronograma dos pagamentos de diferenças programados
para o final do ano de 2015 e para todo
o exercício de 2016 a todos os membros
do MPSP. “Insta dizer que não só a falta
de pagamento dos valores devidos à carreira, como a total ausência de transparência sobre a constituição de tais valores (como no caso dos créditos ainda não
calculados) e sobre quando se darão os
pagamentos, causam profundo desgaste e impedem o mínimo de planejamento financeiro aos membros do Ministério Público“, dizia trecho do documento.
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Desembargador Paulo Dimas toma posse
como presidente do Tribunal de Justiça
Felipe Locke Cavalcanti e Gabriel Bittencourt Perez representaram a diretoria da APMP na solenidade
Fotos: Lucas Amaral/APMP

E

m sessão solene realizada no dia
15/02, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) empossou
os integrantes do Conselho Superior da
Magistratura para o biênio 2016-2017,
incluindo seu novo presidente, o desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 2º vice-presidente,
Gabriel Bittencourt Perez, prestigiaram
o evento. Além de Paulo Dimas, o novo
Conselho Superior da Magistratura é integrado pelos desembargadores Ademir
de Carvalho Benedito (vice-presidente),
Manoel de Queiroz Pereira Calças (corregedor-geral da Justiça), José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino (decano), Ricardo Henry Marques Dip (presidente da Seção de Direito Público), Luiz Antonio de
Godoy (presidente da Seção de Direito
Privado) e Renato de Salles Abreu Filho
(presidente da Seção de Direito Criminal).
Também compareceram à solenidade o governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin; o ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo
Dias de Mora Ribeiro, representando o
presidente; o senador José Serra; o vicegovernador e secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação, Márcio França; o prefeito de
São Paulo, Fernando Haddad; o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, representando o presidente da Câmara Federal;
o procurador-geral de Justiça, Márcio
Fernando Elias Rosa, o comandante do
4ª Comando Aéreo Regional, major-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno; o comandante do 8º Distrito Naval,

Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, cumprimentou o presidente do TJSP, Paulo Dimas Mascaretti

Solenidade de posse no Salão Nobre do Tribunal contou com a presença do governador Geraldo Alckmin

almirante Glauco Castilho Dall’Antonia; o
cardeal arcebispo metropolitano de São
Paulo, Dom Odilo Scherer; e os ex-presi-

dentes do TJSP José Renato Nalini (atual
secretário de Estado da Educação), Ivan
Ricardo Garisio Sartori e Dirceu de Mello.

TRE empossa presidente e vice em sessão solene

Mário Devienne Ferraz e o presidente da APMP
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O Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo (TRE-SP) empossou, em 15/02, sua
nova cúpula diretiva, formada pelos desembargadores Mário Devienne Ferraz,
presidente, e Carlos Eduardo Cauduro
Padin, vice-presidente e também corregedor regional eleitoral. O presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, compareceu ao evento, que teve mesa composta
pelo governador de São Paulo, Geraldo

Alckmin, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski,
o presidente da Assembleia Legislativa
de São Paulo, deputado estadual Fernando Capez, o presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), José Antônio
Dias Toffoli, o procurador-geral de Justiça, Márcio Elias Rosa, e o presidente
eleito do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Paulo Dimas Bellis Mascaretti.
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Antônio Carlos da Ponte, diretor da Escola Superior, agradeceu ‘parceria firmada com Associação’

Paula Lamenza, Maria da Glória Almeida, Deborah Pierri, Felipe Lokce, Antônio Carlos da Ponte, Marcio Christino, Cyrdêmio da Gama Botto e Paulo Penteado

A

diretoria da APMP esteve na Escola Superior do Ministério Público (ESMP) no dia 05/02 para
apresentar a entidade de classe, seus
departamentos, serviços e dar boas
vindas aos novos promotores de Justiça substitutos aprovados no 91º Concurso de Ingresso no Ministério Público
de São Paulo (MPSP) que participavam
do Curso de Adaptação. O evento teve
abertura do diretor da ESMP, Antônio
Carlos da Ponte, e contou com as presenças do presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente,
Márcio Sérgio Christino, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, o
2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, a diretora do Departamento de
Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto,
a diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, o diretor do Departamento Médico, Luiz Roberto Cicogna Faggioni, as diretoras do Departamento de Previdência, Deborah Pierri e
Maria da Glória Vilaça Borin Galvão de
Almeida, duas das diretoras da APMP
Mulher, Maria Gabriela Manssur e Celeste Leite dos Santos, e um dos diretores do Departamento de Prerrogati-

APMP em Ação - Fevereiro 2016

vas Financeiras, Daniel Leme de Arruda.
“Gostaríamos de agradecer a presença e, sobretudo, a parceria que tem
sido firmada com a APMP. Estamos honrados com a presença da APMP aqui”,
elogiou Antônio Carlos da Ponte. Por sua
vez, o presidente da entidade de classe,
Felipe Locke Cavalcanti, reforçou a importância desta parceria: “A Escola e a
APMP estão reforçadas. Esse trabalho
conjunto trará grandes frutos”, completou. O presidente contou um pouco
da história da APMP aos recém-empossados e garantiu completa assistência.
“Nossa função é sempre estar ao lado
do associado e defender suas prerrogativas”, disse.
O 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, que integra também o
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), focou sua apresentação na
função política da APMP. “Fazemos articulação nacional em nome das prerrogativas de nossos associados. Temos
presença constante em Brasília e uma
grande parceria com a Conamp [Associação Nacional dos Membros do Ministério Público]”. O relato das conquistas
da APMP para a classe foi feito pelo 1º
secretário, Paulo Penteado Teixeira Jú-

nior, que destacou as principais vitórias
administrativas e financeiras da associação nos últimos três anos.
Cyrdêmia da Gama Botto traçou
um panorama do Departamento de Aposentados e o diretor Daniel Leme de Arruda falou sobre as solicitações de cumprimento de prerrogativas feitas pela
APMP à administração superior. Por
sua vez, a diretora Paula Castanheira
Lamenza apresentou os departamentos
de Convênios, Eventos e o Poupetempo
e o diretor Luiz Roberto Cicogna Faggioni falou sobre o Departamento Médico.
As diretoras Maria da Glória Vilaça Borin Gavião de Almeida e Deborah Pierri
deram um panorama sobre a situação
previdenciária dos novos membros do
Ministério Público, que foram admitidos na instituição sob nova legislação.
GRUPO DE ESTUDOS ESPECÍFICO – O 2º
secretário, Tiago Toledo Rodrigues, ressaltou a importância do apoio da APMP
frente às dificuldades que os substitutos
vão enfrentar em suas comarcas. Por fim,
em nome da coordenadoria dos Grupos
de Estudos, da qual faz parte, Tiago Rodrigues apresentou proposta de criação
de um grupo voltado especificamente
para os substitutos.
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Na ESMP, diretoria apresenta APMP aos
novos promotores de Justiça substitutos

Evento de confraternização do 91º Concurso do MPSP foi realizado no Buffett Tôrres, na capital

O

s 80 novos promotores de Justiça substitutos, aprovados no
91º Concurso de Ingresso na
Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), confraternizaram-se no dia 26/02, em jantar organizado e realizado pela APMP no Buffett Tôrres, em Moema, na capital. A
animação na pista de dança, com o DJ
Lalá Moreira, atravessou a madrugada
até as 3h30. Mais de 600 pessoas compareceram ao evento.
O 2º colocado no Concurso, Felipe Amorim Castellan, fez o discurso tradicional dos jantares da Associação (segunda foto) e foi muito aplaudido pelos
presentes. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, também discursou
(terceira foto) e deu as boas-vindas aos
novos promotores paulistas. Também
discursaram o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, e o diretor da Escola Superior do Ministério
Público (ESMP), Antônio Carlos da Ponte.
No dia 22/01, a entidade de classe já havia oferecido coquetel aos substitutos em sua Sede Social e, em 05/02,
a diretoria apresentou um resumo de
suas atuações, departamentos e servi-
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ços durante o Curso de Adaptação que
eles frequentaram na ESMP.
Também prestigiaram o evento
a vice-corregedora geral do MPSP, Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, o
ouvidor da Instituição, Roberto Fleury de
Souza Bertagni, e os membros da Banca
Examinadora do 91º Concurso Antonio de
Pádua Bertone Pereira, David Cury Júnior,
Pedro Henrique Demercian e Lívia Mara
Armentando Koegnistein Zago, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A Banca também foi compoosta por Álvaro Augusto Fonseca de Arruda
e Jurandir Norberto Marçura.
Antonio Bertone Pereira e David
Cury Júnior integram ainda o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, bem
como José Oswaldo Molineiro e Pedro de
Jesus Juliotti, que também compareceram
ao evento. Estavam presentes, ainda, os
membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) Liliana Mercadante
Mortari, Luiz Antonio de Oliveira Nusdeo,
Marcio Sergio Christino (que é, também, o
1º vice-presidente da APMP), Mônica de
Barros Marcondes Desinano, Tiago Cintra Zarif, Paulo Sérgio Puerta dos Santos
e Vidal Serrano Nunes Junior.

Representaram a APMP no evento,
além do presidente Felipe Locke Cavalcanti e do 1º vice-presidente Marcio Sérgio
Christino, o 1º secretário, Paulo Penteado
Teixeira Junior, o 2º secretário, Tiago de
Toledo Rodrigues, a diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos,
Paula Castanheira Lamenza (responsável
pela organização e realização do jantar),
um dos diretores do Departamento de Esportes, Rafael Abujamra, e um dos diretores do Departamento de Turismo, Romeu Gagliano Zanelli Júnior.

Felipe Castellan discursou em nome dos colegas
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No jantar dos promotores substitutos,
APMP reúne mais de 600 pessoas

