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Campanha mobiliza a classe para 
que mais votado seja nomeado PGJ
APMP coleta centenas de assinaturas para encaminhar ao governador do Estado

A ssinaturas foram recolhidas para 
encaminhamento, no dia 08/04, 
ao governador do Estado de São 

Paulo, Geraldo Alckmin. O texto da cam-
panha argumentava: “A nomeação do 
mais votado segue critério objetivo e pré-
determinado; porém, quando o Chefe do 
Executivo nomeia o segundo ou tercei-
ro colocados, o critério torna-se subjeti-
vo. Nomeia-se não por um princípio, no-
meia-se em razão da pessoa. Pessoa que 
pode ter todos os predicamentos para o 
exercício do cargo; todos menos um: a 
legitimidade. Isto não tem mais espaço 
na sociedade de hoje. O MP só pode ser 
a casa da cidadania quando o seu Procu-
rador-Geral é legítimo”. Páginas 2 (Edito-
rial/ Cartas & Opiniões), 12 e 13
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APMP EM AÇÃO

O SEU VOTO DEVE VALER

Em março, a APMP lançou uma 
campanha importantíssima: “Para pro-
curador-geral de Justiça quero o mais 
votado”. Temos, em abril, mais uma 
eleição para o cargo de chefia do Minis-
tério Público de São Paulo. E nós que-
remos que o governador Geraldo Alck-
min escolha o candidato mais votado.

Essa é uma escolha objetiva e 
não subjetiva. Todos os candidatos que 
disputam a eleição a procurador-ge-
ral merecem o nosso apreço e o nos-
so respeito. Porém, o mais legítimo é 
aquele escolhido pela classe. É a va-
lorização do Ministério Público, a va-
lorização dos promotores e a valoriza-
ção de seu voto.

É a independência da Institui-
ção, é o sentido republicano e demo-
crático do Ministério Público.

Sem o mais votado, não é possí-
vel termos no Ministério Público a ver-
dadeira casa da cidadania. A casa da ci-

dadania deve 
ser conduzi-
da por aque-
le que tem a 
legitimidade 
do voto, por aquele que tem a maio-
ria dos colegas apoiando. O mais vo-
tado é por todos apoiado e assim deve 
ser. E o Ministério Público deve sem-
pre ser respeitado e estar a frente de 
seu tempo.

Vamos pedir ao governador que 
respeite o Ministério Público, que res-
peite a sociedade e, mais do que isso, 
que respeite o critério objetivo do voto. 
O seu voto deve valer. Deve valer para 
que o Ministério Público cumpra o seu 
papel republicano e democrático. O 
seu voto vale.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público

“Eu considero muito importan-
te esta campanha lançada pela APMP, 
intitulada ‘Para procurador-geral de 
Justiça quero o mais votado’. Porque 
é o que nós sempre imaginamos, que 
é o governador nomear o mais vota-
do pela indicação da classe, expres-
sa nas urnas. O mais votado deve ser, 
como é na maioria dos Estados do Bra-
sil, o escolhido para ocupar o cargo.” 
– Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas, 
presidente da Comissão Processan-
te Permanente do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores e um dos 
diretores do Departamento de Se-
gurança da APMP

“Quero parabenizar a Associação 
Paulista do Ministério Público por lançar a 
campanha para que seja nomeado o mais 
votado ao cargo de procurador-geral de 
Justiça. Ela é absolutamente condizente 
com a essência do Ministério Público, a 
quem cabe a defesa do regime democráti-
co. É extremamente importante respeitar 
a vontade da classe, expressa nas urnas. E  
espero que possamos avançar, permitin-
do, inclusive, a candidatura de promotores 
de Justiça ao cargo de procurador-geral de 
Justiça. Portanto, parabéns à diretoria da 
APMP e viva a democracia!” – Roberto Li-
vianu, promotor de Justiça e presidente 
do Instituto Não Aceito Corrupção

PGJ ATENDE SOLICITAÇÃO 
DA APMP SOBRE O E-SAJ

Em atenção ao pedido proto-
colado pela APMP em 23/03, a Procu-
radoria-Geral de Justiça encaminhou 
representação à Presidência do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 
e à Corregedoria-Geral de Justiça, na 
mesma data, solicitando a superação 
dos problemas causados por falhas 
operacionais no E-SAJ. A maior preo-
cupação da Associação é o acúmulo 
de processos resultante dessas defi-
ciências, já que, apesar de os prazos 
processuais terem sido suspensos, as 
remessas continuavam normalmente. 
Dessa forma, as falhas no sistema, que 
está sofrendo alterações a fim de se 
adaptar à nova legislação processual 
civil, gerarão um acervo muito acima 
do normal para cada colega, assim 
que o sistema normalizar.

INAUGURADA A SEDE DO MP 
NA CIDADE DE DRACENA

O Ministério Público do Esta-
do de São Paulo inaugurou, em 17/03, 
a sede da Promotoria de Justiça de 
Dracena, na região Oeste do Estado. 
A solenidade contou com a presença 
do procurador-geral de Justiça, Már-
cio Fernando Elias Rosa, do Prefeito 
de Dracena, José Antonio Pedretti, e 
do promotor secretário-executivo da 
Promotoria de Dracena, Rufino Eduar-
do Galindo Campose (que representou 
a diretoria da APMP na ocasião), além 
de várias outras autoridades. “Já não 
era sem tempo de poder dar a cre-
dibilidade de um atendimento com 
mais dignidade àqueles que nos con-
fiam suas vidas, intimidades e espe-
rança de toda ordem”, discursou, na 
ocasião, o promotor Rufino Campose.
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Nota de Repúdio da APMP a declarações 
de Lula ultrapassa 60 mil acessos no site
Ex-presidente da República ofendeu ministros do STF e sugestionou necessidade de ‘gratidão’ ao PGR

Ultrapassou 60 mil acessos a 
Nota de Repúdio da APMP, di-
vulgada no dia 16/03, às decla-

rações do ex-presidente da República, 
Luíz Inácio Lula da Silva, que ofende-
ram os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), chamando-os de “covar-
des”, e sugestionaram a necessidade 
de “gratidão” ao procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, em razão de 
sua nomeação para a chefia do Minis-
tério Público Federal. Além dos aces-
sos no site da entidade de classe, a 
Nota superou 20 mil visualizações e 
teve mais de 3 mil compartilhamen-
tos em uma rede social.

Diz a Nota de Repúdio: “Na vi-
gência do Estado Democrático de Di-
reitos, a Suprema Corte e seus Minis-
tros exercem papel fundamental na 

Outra Nota Pública da APMP 
foi divulgada em 21/03, para “de-
monstrar a sua preocupação em face 
das declarações feitas pelo recém 
empossado Ministro da Justiça, Eu-
gênio Aragão, em entrevista conce-
dida ao jornal diário Folha de S. Pau-
lo [na data de 19/03]”. Na notícia, o 
ministro afirma: “Eu não preciso ter 
prova. A Polícia Federal está sob nos-
sa supervisão. se eu tiver um cheiro 
de vazamento, eu troco a equipe”. 
Por isso, a Nota da APMP ressalta: 
“É absolutamente inaceitável que 
autoridades federais exerçam qual-
quer tipo de interferência política 
nas instituições públicas, sobretu-
do nas que têm como prerrogativas 
investigar agentes públicos, além de  
garantir a democracia e a ordem so-
cial. É o caso do Ministério Público, 
da Magistratura e da Polícia Federal”.

construção de uma sociedade fun-
dada nos valores da cidadania e da 
dignidade da pessoa humana. Não é 
digna a postura de um Ex-Presidente 
em ofender Ministros da Alta Corte 
de Justiça e os constranger a adotar 
qualquer posicionamento jurídico que 
não seja pautado por suas livres con-
vicções decorrentes de seus notáveis 
saberes jurídicos”.

“O ambiente político não é o palco 
de atuação do Ministério Público, seja na 
esfera federal ou estadual”, prossegue a 
Nota, “Assim, eventuais embates a serem 
travados com os demais Poderes Consti-
tuídos decorrem estritamente da obser-
vância legal, e não das ideologias ou colo-
ridos partidários envolvidos, muito menos 
de possíveis posicionamentos subservien-
tes ao Governo. O ambiente político não 

é o palco de atuação do Ministério Públi-
co, seja na esfera federal ou estadual”.

E conclui: “Ainda que em momen-
to de grande turbulência política, cujos 
ânimos se exaltam a medida que malfei-
tos, crimes e negociatas emergem aos 
quatro cantos, o Ministério Público, mais 
uma vez, apresenta-se diante da socie-
dade com trabalho devidamente desen-
volvido e apto para seu jugo legítimo e 
necessário. As insinuações do Ex-Presi-
dente Lula apenas ressaltam a necessi-
dade de reforma constitucional para reti-
rar a prerrogativa do Poder Executivo na 
escolha da chefia do Ministério Público, 
na esfera federal ou estadual, a fim de 
que a instituição seja verdadeiramente 
independente e livre para cumprimento 
de seus deveres republicanos. Por todo 
o exposto, reiteramos nosso repúdio”.

Associação apoia  publicamente 
 procuradores do MPF do Paraná

No dia 04/03, a APMP divulgou 
Nota para “externar o seu apoio aos 
nossos colegas Procuradores da Re-
pública, do Ministério Público Federal 
do Paraná, pela atuação na Operação 
Lava Jato, que (...) entra em sua 24ª 
fase, com a execução, durante todo o 
dia de hoje, de dezenas de mandados 
de busca e apreensão e conduções 
coercitivas para aprofundar a investi-
gação sobre eventuais crimes de cor-
rupção e lavagem de dinheiro, oriun-
do de desvios da Petrobras. Entre os 
ouvidos está o ex-presidente da Repú-
blica, Luís Inácio Lula da Silva, além de 
pessoas a ele associadas”.

A Nota divulgada pela APMP 
prossegue: “Uma oitiva do ex-presi-
dente e de sua esposa (...) foi inicial-
mente suspensa por liminar concedida 
pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público, decisão posteriormente revo-

gada  após intenso trabalho conjunto 
da APMP e da Associação Nacional de 
Membros do Ministério Público (CO-
NAMP), com apoio de demais associa-
ções do Ministério Público brasileiro, 
dentre elas as associações estaduais 
de classe, a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR) e 
Movimento do Ministério Público De-
mocrático (MPD)”.

O documento complementa: 
“Nossa solidariedade se estende ain-
da aos Juízes Federais, Delegados e 
Agentes da Polícia Federal envolvidos 
na operação, que possibilitaram que, 
mais uma vez, nosso poder de investi-
gação pudesse ser exercido de forma 
republicana e impessoal, trazendo à 
sociedade brasileira a certeza de que 
a maturidade e independência das ins-
tituições brasileiras garantem ao seu 
povo a plena democracia”.

Diretoria  reprova 
afirmações do

ministro da Justiça
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MPSP denuncia Lula e promotores concedem coletiva à imprensa
Presidente da APMP representou colegas no CNMP quando obtiveram decisão favorável para investigações do caso ‘Triplex’

Os promotores de Justiça Cássio 
Roberto Conserino, Fernando 
Henrique de Moraes Araújo e 

José Carlos Guillem Blat, em compa-
nhia do presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, concederam em 10/03, 
na sede do Ministério Público de São 
Paulo (MPSP), entrevista coletiva à im-
prensa nacional e internacional sobre 
denúncia feita por eles à Justiça, no dia 
anterior, por crimes de estelionato, fal-
sidade ideológica, lavagem de dinhei-
ro, formação de quadrilha envolvendo 
a Construtora OAS.

A empresa incorporou a antiga 
Cooperativa Habitacional dos Bancá-
rios de São Paulo (Bancoop), que era 
presidida por João Vaccari Neto, ex-te-
soureiro nacional do Partido dos Tra-
balhadores (PT) e que foi denunciada 
pelo Ministério Público em 2010, após 
investigação conduzida pelo promotor 
de Justiça José Carlos Guillem Blat, que 
é um dos diretores do Departamento de 

Relações Públicas da APMP. No total a 
denúncia apresentada, que possui 120 

laudas e 75 diferentes tópicos, contem-
pla 16 réus. Entre os denunciados desta 
fase da investigação está o ex-presiden-
te da República Luiz Inácio Lula da Silva, 
acusado de ser proprietário oculto de um 
apartamento tríplex na cidade do Gua-
rujá, em empreendimento da OAS. Cabe 
agora ao judiciário aceitá-la total ou par-
cialmente ou ainda rejeitá-la. Durante 
a entrevista coletiva, os promotores fi-
zeram agradecimento ao apoio presta-
do a eles pela APMP, quando, ainda na 
fase de investigação, a participação de-
les e do promotor José Reinaldo Carnei-
ro foi questionada no Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP).

“O Felipe Locke Cavalcanti esteve 
o tempo todo ao nosso lado, nos dando 
respaldo, inclusive fazendo sustentação 
oral em nome dos promotores no CNMP. 
Queria agradecer o apoio irrestrito da As-
sociação Paulista do Ministério Público, 
como também do Dr. Márcio Elias Rosa 
e da Procuradoria-Geral de Justiça no 
acompanhamento deste caso”, afirmou 
José Carlos Guillem Blat, referindo-se à 
sessão do Conselho Nacional em que ob-
tiveram decisão favorável à continuida-
de das investigações no MPSP.

Os promotores Fernando Henrique de Moraes Araújo, Cássio Roberto Conserino e José Carlos Guillem Blat, junto com o presidente da APMP, durante a coletiva concedida à imprensa

ELOGIO AOS PROMOTORES DE JUSTIÇA - O 1º vice-presidente da APMP, Marcio 
Sérgio Christino - que é, também, membro do Conselho Superior do Ministério 
Público (CSMP) -, concedeu no dia 11/03 entrevista ao jornalista Sandro Barbosa, 
da TV Bandeirantes, repercutindo o fato dos promotores de Justiça de São Pau-
lo terem apresentado denúncia, que tem como um dos investigados o ex-presi-
dente da República Luiz Inácio Lula da Silva. “O Ministério Público de São Paulo, 
seus promotores exerceram o seu papel, dentro de suas prerrogativas e ótica 
de atuação. Se correta ou não (a denúncia), somente o Judiciário poderá avaliar. 
Os promotores cumpriram seu papel na defesa da sociedade”, elogiou Christino.
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MPSP denuncia Lula e promotores concedem coletiva à imprensa
Presidente da APMP representou colegas no CNMP quando obtiveram decisão favorável para investigações do caso ‘Triplex’

No dia 10/03, a APMP divulgou 
nota refutando declarações feitas pelo 
Instituto Lula e pelo advogado do ex-
presidente da República, Cristiano Za-
nin Martins, acerca da denúncia apre-
sentada à Justiça, no dia anterior, pelos 
promotores Cássio Roberto Conserino, 
Fernando Henrique de Moraes Araú-
jo e José Carlos Guillem Blat, que atu-
am no caso “Triplex”. “A atuação dos 
Membros do MP de São Paulo é pau-
tada pela isenção e técnica processual. 
Por mandamento constitucional e le-
gal os Promotores de Justiça são obri-
gados a propor a ação penal pública 
quando houver prova da materialida-
de e indícios de autoria de fatos cri-
minosos – hipótese do presente caso 
- mandamento que, em uma Repúbli-
ca, se aplica independentemente de 
quem seja a pessoa do denunciado”, 
dizia trecho da nota. 

Depois, em 12/03, a APMP subs-
creveu Nota de Apoio de mais de mil 
promotores e procuradores de Justiça 
de vários ramos do MP brasileiro ao 

trabalho dos três promotores paulis-
tas, que foi publicada no blog do jor-
nalista Fausto Macedo, do jornal O Es-
tado de São Paulo. O jornal Folha de S. 
Paulo, por sua vez, destacou a adesão à 
nota de apoio por parte do presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti. Em 
matéria veiculada em 13/03, sob o tí-
tulo “Manifesto apoia promotores que 
pediram a prisão de Lula”.

No dia 12/03, o procurador-geral 
de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, 
também emitiu nota sobre o tema, 
apontando a regularidade do trabalho 
dos promotores que trabalham no caso 
Bancoop. Em 14/03, a APMP divulgou 
também, para todos os seus associa-
dos, Nota de Esclarecimento assinada 
pelos referidos promotores, a respei-
to da decisão da juíza Maria Priscilla 
Ernandes Veiga de Oliveira, que decli-
nou da competência para apreciação 
e encaminhou a denúncia do Ministé-
rio Público de São Paulo (MPSP) con-
tra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para a Justiça Federal de Curitiba.

Os promotores Fernando Henrique de Moraes Araújo, Cássio Roberto Conserino e José Carlos Guillem Blat, junto com o presidente da APMP, durante a coletiva concedida à imprensa

José Carlos Guillem Blat, Cássio Roberto Conserino e Felipe Locke Cavalcanti durante sessão do CNMP
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APMP refuta declarações de advogado
e  adere à Nota de Apoio de promotores

Promotores dizem 
que ‘esse é apenas 

um tentáculo’
Para os promotores Cássio 

Roberto Conserino, Fernando Henri-
que de Moraes Araújo e José Carlos 
Guillem Blat, a apuração da aquisi-
ção de um imóvel “Triplex”, de for-
ma irregular, pelo ex-presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva é 
apenas parte do trabalho realizado.  
“Esse é apenas um tentáculo de toda 
a investigação e de nossa denúncia, 
que apura crimes em mais cinco em-
preendimentos, envolvendo a OAS”, 
afirmaram, durante a entrevista cole-
tiva concedida à imprensa. “Enquan-
to milhares de famílias foram despo-
jadas do sonho da casa própria, com 
unidades não entregues e inacaba-
das pela Bancoop, um triplex é con-
cedido à família Lula”, observaram 
os promotores, que garantiram que 
o caso terá mais desdobramentos.
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Estadão repercute com 1º vice-presidente 
da APMP a  punição para quebra de sigilo
Para o 1º vice-presidente e conselheiro do CSMP, ‘prejuízo à prova com o vazamento é enorme’

O jornal O Estado de S.Paulo re-
percutiu, com o 1º vice-presi-
dente da APMP e membro do 

Conselho Superior do Ministério Pú-
blico (CSMP), Marcio Sérgio Christino, 
a possibilidade de punição para vaza-
mento de informações em apurações 
sigilosas. A matéria, intitulada “Puni-
ção para quebra de sigilo é difícil, di-
zem especialistas”, assinada pelo jor-
nalista Marcelo Godoy e publicada no 
dia 05/03, se refere à suspeita de va-
zamento de informações da Operação 
Lava Jato em sua 24ª fase, antes que 

O 1º vice-presidente da APMP, 
Marcio Sérgio Christino, que é, tam-
bém, membro do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), concedeu 
no dia 10/03 entrevista aos repórte-
res Artur Rodrigues e Rogério Pagnan, 
do jornal Folha de S.Paulo, e Avener 

Folha de S.Paulo ouve Marcio Christino sobre a facção PCC

Gravação da entrevista com os jornalistas Artur Rodrigues e Rogério Pagnan no edifício sede do Ministério Púiblico

Prado e Douglas Lambert, da TV Folha, 
a respeito da facção criminosa Primeiro 
Comando da Capital (PCC).

Marcio Sérgio Christino é consi-
derado referência para falar sobre cri-
me organizado e poder de investigação 
do Ministério Público, devido às suas ati-

Fo
to

:  
M

ar
co

s P
al

ha
re

s/
AP

M
P

ela fosse deflagrada. “Gavetas e armá-
rios estavam praticamente vazios”, diz 
trecho da matéria, referindo-se ao Ins-
tituto Lula, um dos locais onde foi cum-
prido mandado de busca e apreensão.

Para Marcio Sérgio Christino “o 
prejuízo à prova com o vazamento é 
enorme”. O procurador de Justiça, que 
trabalhou durante anos com investiga-
ções ligadas ao crime organizado, afir-
mou à reportagem que o prejuízo de-
pende do tipo de prova que se busca. 
“No caso de dados bancários, mesmo 
que o investigado destrua documen-

tos, é possível encontra-los nas insti-
tuições financeiras. Já anotações pes-
soais e agendas, por exemplo, podem 
ser destruídas”, diz o 1º vice-presiden-
te da APMP, em trecho da entrevista.

REVISTA CIDADE NOVA – Ainda 
em março, a revista Cidade Nova en-
trevistou Marcio Sérgio Christino sobre 
a decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) de determinar que o conde-
nado em segunda instância fique pre-
so mesmo enquanto estiver recorren-
do de a sentença a instâncias superio-
res da Justiça.

vidades, no início dos anos 
2000, no Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco), e 
também por designação da 
Procuradoria Geral de Justi-
ça (PGJ), no caso do grupo 
PCC. O 1º vice-presidente da 
APMP atuou nos casos dos 
atentados de maio de 2006, 
em São Paulo, e do sequestro 
do jornalista Guilherme Por-
tanova, da TV Globo, naquele 
mesmo ano. É, também, au-
tor do livro “Por dentro do 
crime” (Editora Escrituras). 

Recentemente, Mar-
cio Christino foi entrevista-
do sobre os mesmos temas 
- a expansão do crime orga-
nizado, o poder de investiga-
ção do Ministério Público e a 
facção PCC - pelos jornalistas 

Eskil Engdal, do periódico econômico 
norueguês Dagens Naeringsliv (Mun-
do Empresarial de Hoje); Wyre Davies, 
correspondente da rede britânica BBC 
no Rio de Janeiro; e o inglês Greg Mi-
lan, correspondente no Brasil da emis-
sora de TV europeia Sky News.
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‘Ouvi as gravações [entre Dilma e Lula] e 
fiquei estarrecido’, diz presidente da APMP
Na rádio Jovem Pan, Felipe Locke Cavalcanti aponta ‘perda de legitimidade no exercício do cargo’

Convidado a participar do plantão 
de cobertura da crise política bra-
sileira no programa “Radioativida-

de” da rádio Jovem Pan, transmitido ao 
vivo na noite de 16/03, o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, afirmou: 
“Ouvi as gravações [telefônicas entre a 
presidente da República, Dilma Rousse-
ff, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva] e fiquei estarrecido”. E prosseguiu: 
“Isso demonstra claramente que essas 
pessoas não estão preparadas para es-
tarem no governo. Quando você manda 
um termo de posse e diz ‘use como bem 
quiser esse termo de posse’, você está 
fraudando a liturgia do cargo, está agin-
do ao arrepio das instituições, está per-
vertendo a ordem, está perdendo a le-
galidade, a legitimidade no exercício do 
cargo. Este é o ponto fulcral”.

Referindo-se à alegação de que 
houve “vazamento” de áudio telefôni-
co, Felipe Locke Cavalcanti foi enfáti-
co: “Como se chegou a esse ponto pou-
co importa. E foi legalmente, não hou-
ve vazamento algum. Vazamento [teria 
ocorrido] se houvesse algo sob sigilo. Se 
não havia mais sigilo não há vazamen-
to algum. Então acabou esta discussão. 
Querem uma discussão periférica para 
esconder este verdadeiro crime contra 
a sociedade brasileira”.

E exemplificou: “Se cometem um 
estupro e fotografam, o culpado é quem 
fotografou? Não, o culpado é quem estu-
prou. Quando matam alguém e você fil-
ma. Perguntam: podia filmar? Não, não 
é esta a questão. A questão é que hou-
ve um homicídio”.

No programa, os jornalistas Carlos 
Aros, Madeleine Lacsko e Thiago Uberrei-
ch questionaram o presidente da APMP 
se houve alguma conduta irregular do juiz 
Sérgio Moro, que conduz a força-tarefa 
da Operação Lava Jato e que autorizou 
grampos telefônicos do ex-presidente 
Lula, que atingiram também a presiden-
te Dilma Rousseff e ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). “Não”, enfa-
tizou Felipe Locke Cavalcanti.

Felipe Locke Cavalcanti comentou na
Isto É nomeação de Lula como ministro 

A revista semanal Isto É reper-
cutiu com o presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, as consequências das 
ofensas proferidas pelo ex-presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
aos membros do Judiciário em grampos 
telefônicos obtidos pela Polícia Federal, 
durante investigações da Operação Lava 
Jato e revelados no dia 16/03.  O ex-pre-
sidente se referiu aos membros das altas 
cortes do Judiciário como acovardados, 
além de ofender o juiz Sérgio Moro e o 
procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, pessoalmente. A matéria, intitu-
lada “O repúdio da Justiça”, repercutiu 
ainda a possível alteração de foro do ex-
presidente da República.

“Essa nomeação do ex-presiden-
te para mudar o foro perante o qual ele 
responde por investigações impede o 
perfeito funcionamento da Justiça e isso 

pode caracterizar crime de responsa-
bilidade de quem fez a nomeação. A 
independência dos poderes é um dos 
princípios básicos do Estado”, disse o 
presidente da APMP, durante a entre-
vista e acrescentou: “No meio jurídico 
essas interceptações repercutiam mui-
to mal”, afirmou, à Isto É, Felipe Locke 
Cavalcanti.

A matéria também trouxe de-
clarações do procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot,  do ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), João 
Otávio de Noronha, dos ministros do  
Supremo Tribunal federal (STF), Mar-
co Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Car-
los Velloso e Celso de Mello, e dos pro-
fessores de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP), Fernando Dias Mene-
zes de Almeida e Floriano Azevedo de 
Marques Neto.
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O presidente da APMP e a jornalista Madeleine Lacskona durante a cobertura da crise política brasileira
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APMP intensifica diálogo no Congresso contra o PL 3.123/2015
Reunião articulada pela entidade de classe com a bancada de deputados paulistas foi crucial para o adiamento da votação

A diretoria da APMP tem marca-
do presença constante no Con-
gresso Nacional, em Brasília, e 

intensificou o diálogo com os depu-
tados federais em mobilização con-
tra o Projeto de Lei (PL) 3.123/2015, 
que regulamenta a aplicação do teto 
remuneratório para todo o funciona-
lismo público. A entidade de classe 
paulista articulou, em conjunto com 
o deputado federal Milton Monti (PR/
SP), líder da bancada suprapartidária 
de deputados federais de São Paulo, 
reunião com os parlamentares do Es-
tado, realizada em 09/03. O encontro 

foi crucial para que o 
PL fosse retirado de 
pauta na sessão do 
dia 21/03 (com previ-
são de que voltaria ao 
plenário no início de 
abril). A APMP este-
ve presente também, 
em 1º/03, na reunião 
de líderes partidários 
com o presidente da 
C âmar a,  Eduardo 
Cunha (PMDB). 

A decisão foi 
tomada em reunião 
extraordinária acom-
panhada pela APMP, 
pela diretoria da As-
sociação Nacional dos 
Membros do Ministé-
rio Público (Conamp) 
e representantes de 
entidades de classe 
de todo o país. Caso fosse a plená-
rio, a matéria poderia sofrer modifi-
cações favoráveis à classe. A diretoria 
da APMP, em tratativas com o deputa-
do Antonio Goulart (PSD/SP), líder do 

partido na Câmara Federal, conseguiu 
que o parlamentar se comprometes-
se a apresentar substitutivo sugerido 
pela Associação, de autoria do 1º se-
cretário Paulo Penteado Teixeira Junior. 

Diretoria conversa sobre o projeto com dois deputados na Sede Executiva
A conscientização de parlamen-

tares sobre a importância da não apro-
vação do Projeto de Lei (PL) 3.123/15 
também tem sido feita pela APMP em 
reuniões realizadas em sua Sede Exe-
cutiva, em São Paulo. No dia 07/03, os 
dirigentes da APMP reuniram-se com 
o deputado federal Eduardo Bolsona-
ro (PSC/SP), que estava acompanha-
do pelo promotor de Justiça Marce-
lo Luiz Barone.

Na ocasião estavam presen-
tes o presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, 
Marcio Sergio Christino (que é, tam-Eduardo Bolsonaro (3º a partir da esquerda), promotor Marcelo Barone (o 5º) e a diretoria da APMP
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Reunião com bancada paulista: Luiz A.Guimarães Marrey (ex-PGJ de São Paulo), Jayme Martins de Oliveira Neto (presidente da Apamagis), deputados federais Antonio 
Goulart e Milton Monti, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti (presidente do TJSP), Felipe Locke, Marcio Christino, Paulo Penteado, Marcelo Rovere e Gabriel Bittencourt Perez

Deputado Milton Monti com dirigentes da APMP
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APMP intensifica diálogo no Congresso contra o PL 3.123/2015
Reunião articulada pela entidade de classe com a bancada de deputados paulistas foi crucial para o adiamento da votação

Desde o ano passado, quando o PL foi 
protocolado, a APMP acompanha de 
perto seu trâmite e dialoga com parla-
mentares de partidos diversos a fim de 
conscientizá-los da importância de sua 

não aprovação.
Em março, a di-

retoria esteve por di-
versas vezes no Con-
gresso, representada 
pelo presidente, Feli-
pe Locke Cavalcanti, 
o 1º vice-presidente, 
Marcio Sérgio Chris-
tino (que é, também, 
membro do Conselho 
Superior do Ministério 
Público), o 2º vice-pre-
sidente, Gabriel Bit-
tencourt Perez, o 1º 
secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, 
o 1º tesoureiro, Mar-
celo Rovere, e um dos 
diretores do Depar-
tamento de Relações 
Públicas, José Carlos 
Guillem Blat. Além dis-

so, recebeu parlamentares na Sede 
Executiva, em São Paulo (leia abaixo).

No Congresso, em março, os di-
rigentes da APMP conversaram com 
diversos deputados, como Alessandro 

Diretoria conversa sobre o projeto com dois deputados na Sede Executiva
bém, membro do Conselho Superior 
do Ministério Público), o 2º vice-pre-
sidente, Gabriel Bittencourt Perez, e 
o 1º secretário, Paulo Penteado Tei-
xeira Junior.

Já em 14/03, a diretoria recep-
cionou o deputado federal Mauro Pe-
reira (PMDB/RS), que visitou a enti-
dade de classe acompanhado pelo 
promotor de Justiça Roberto Victor 
Anelli Bodini. Na ocasião, o parla-
mentar reuniu-se com o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e 
ambos conversaram sobre os princi-
pais motivos contrários ao projeto. O promotor de Justiça Roberto Victor Anelli Bodini, o presidente da APMP e o deputado Mauro Pereira
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Molon (REDE/RJ), Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP), Bruno Covas (PSDB/SP), Ca-
pitão Augusto (PR/SP), Carlos Sampaio 
(PSDB/SP), Delegado Edson Moreira 
(PTN/MG), Edinho Araújo (PMDB/SP), 
Fausto Pinato (PRB/SP), Gilberto Nasci-
mento (PSC/SP), Izalci Lucas (PSDB/DF), 
João Paulo Tavares Papa (PSDB/SP), José 
Guimarães (PT/CE), Major Olímpio (SD/
SP), Marcelo Squassoni (PRB/SP), Mar-
cos Montes (PSD/MG), Mariana Carva-
lho (PSDB/RO), Missionário José Olím-
pio (PP/SP), Paulinho da Força (SD/SP), 
Roberto Alves (PRB/SP, Rogério Rosso 
(PSD/DF) e Samuel Moreira (PSDB/SP).

Reunião com bancada paulista: Luiz A.Guimarães Marrey (ex-PGJ de São Paulo), Jayme Martins de Oliveira Neto (presidente da Apamagis), deputados federais Antonio 
Goulart e Milton Monti, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti (presidente do TJSP), Felipe Locke, Marcio Christino, Paulo Penteado, Marcelo Rovere e Gabriel Bittencourt Perez

Deputada Mariana Carvalho e diretoria da APMP
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Nota Técnica da APMP contrária ao
PLS 233/2015 é parcialmente acolhida

Documento apontou artigos prejudiciais às investigações do MP e foi encaminhado aos senadores

Foi parcialmente acolhida a Nota 
Técnica da APMP contrária à apro-
vação do Projeto de Lei (PLS) Com-

plementar 233/2015, apresentado ao 
Senado Federal em abril de 2015, que 
objetiva disciplinar, por meio de Lei Fe-
deral, o inquérito civil. O documento, de 
autoria do promotor de Justiça Renato 
Kim Barbosa, um dos diretores do De-
partamento de Apoio aos Substitutos 
da APMP, e subscrito pelo presidente 
da Associação, Felipe Locke Cavalcanti, 
aponta artigos prejudiciais às investiga-
ções do Ministério Público e é a única 
nota técnica juntada aos autos do pro-
cedimento legislativo.

“É importante, na atual conjun-
tura, analisar o teor dos dispositivos 
constantes do referido Projeto de Lei 
para aferir seus efeitos práticos e, por-
ventura, elucidar eventuais inconstitu-
cionalidades”, diz trecho do documen-
to encaminhado aos senadores. O PLS 
233 Complementar, de autoria do sena-
dor Blairo Maggi (PR/MT), foi aprovado 
com ressalvas pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e Cidadania (CCJ) do Se-
nado em 03/10/2015, sob relatoria do 
senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES). Em 
13/10/2015, retornou àquela Comissão 
para que 18 emendas, todas de autoria 
do senador Randolfe Rodrigues (Rede/
AP), anexadas em 09/10/2015, fossem 
analisadas pelos parlamentares e de-

Diretoria participa de reunião sobre  Ciclo Completo de Polícia

A diretoria da APMP participou 
em 08/03, na Câmara dos Deputados, 

Ocasião em que o presidente da APMP entregou a Nota Técnica ao senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP)

em Brasília, de reunião da Fren-
te Parlamentar pela Adoção do 
Ciclo Completo de Polícia, que 
debate a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 431/2014, 
que “acrescenta ao artigo 144 da 
Constituição Federal parágrafo 
para ampliar a competência dos 
órgãos de segurança pública que 
especifica, e dá outras providên-
cias”. A proposta, de autoria do 
deputado federal Subtenente 
Gonzaga (PDT/MG) e outros, tra-
mita na Câmara Federal.  O pre-

sidente da APMP, Felipe Locke Cavalcan-

pois o PL seguisse para apreciação do 
plenário.

A ressalva, combatida na Nota 
Técnica da APMP que foi entregue ao se-
nador Randolfe Rodrigues em mãos pelo 
presidente da APMP, é o estabelecimen-
to de prazo para a conclusão do inquéri-
to, de 12 meses, com a possibilidade de 
prorrogação por igual período, mediante 
autorização de juiz competente, o que foi 
acatado e excluído do projeto, conforme 

o relatório do senador Ricardo Ferraço 
de 09/03/2016. Esse prazo foi introduzi-
do em substitutivo do relator, senador 
Ricardo Ferraço, já que a proposta ori-
ginal de Blairo Maggi previa prazo ainda 
inferior, de seis meses. Segundo a aná-
lise da diretoria da APMP, o regramento 
por meio de lei federal, além de desne-
cessário, é indevido, já que os Ministé-
rios Públicos estaduais e da União pos-
suem autonomia para se organizarem.

Felipe Locke Cavalcanti (à esquerda) durante a reunião

ti, manifestou-se durante a reunião: “É 
importante a investigação por todos os 
órgãos e o trabalho conjunto de todas as 
instituições do país no combate à impu-
nidade”. Também estavam presentes o 
deputado federal Subtenente Gonzaga 
(PDT/MG), autor da PEC 431/2014, o 1º 
vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio 
Christino, o 2º vice-presidente, Gabriel 
Bittencourt Perez, o 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesourei-
ro, Marcelo Rovere. Tanto a APMP como 
a Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) apoiam o 
Ciclo Completo de Polícia.
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A resolução determinou a imediata exoneração dos ocupantes de cargos em desconformidade com a interpretação fixada
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STF proíbe membros que ingressaram no 
MP após 1988 de se afastar da carreira

Resolução fez com que o procurador Wellington César Lima e Silva deixasse o Ministério da Justiça

O Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) decidiu no 

dia 09/03, por maioria 
dos votos, que membros 
do Ministério Público de 
todo o país não podem 
ocupar cargos públicos, 
fora do âmbito da Ins-
tituição, salvo cargo de 
professor e funções de 
magistério. Apenas um 
ministro não acompa-
nhou o relator, o minis-
tro Gilmar Mendes, que 
em seu voto determi-
na que esta decisão se 
aplica exclusivamente 
aos membros do Minis-
tério Público que ingressaram na institui-
ção após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988. Também ficam de fora os 
colegas que cumprem mandatos eletivos.

A resolução determinou a imediata 
exoneração dos ocupantes de cargos em 
desconformidade com a interpretação fi-
xada, o que ocorreu no prazo de 20 dias. 
A decisão ocorreu no julgamento da argui-
ção de descumprimento de preceito fun-
damental com pedido cautelar proposta 

PGJ comentou sobre sobre a decisão em reunião do CSMP
Durante reunião do Conselho 

Superior do Ministério Público (CSMP) 
em 08/03, o procurador-geral de Justiça 
(PGJ), Márcio Fernando Elias Rosa, que 
preside aquele colegiado, comentou so-
bre a proibição de afastamento da car-
reira aos membros da Instituição que 
ingressaram após 1988: “Todos sabem 
que esse tema é controverso, [mas] o 
Ministério Público de São Paulo, no en-
tanto, compreende majoritariamente 
de outra forma, sendo constitucional e 
possível o afastamento. Eu sou defen-
sor desta tese, respeito obviamente 
posicionamento contrário, mas não há 
dúvida de que todo o Ministério Públi-
co brasileiro, hoje, está unido em tor-
no desta tese (destas teses)”.

pelo Partido Popular Socialista (PPS), que 
questionava especificamente a nomea-
ção para o cargo de ministro da Justiça do 
procurador de Justiça do Ministério Públi-
co da Bahia Wellington César Lima e Silva 
(que deixou o cargo e foi substituído por 
Eugênio Aragão). Porém, o julgamento foi 
transformado, após acordo entre os minis-
tros, em definitivo e de mérito.

Para o relator do caso no STF, mi-
nistro Gilmar Mendes, a situação é in-

O PGJ prosseguiu: “Há um consen-
so entre todos os procuradores-gerais, e 
eu quero crer que também as entidades 
de classe, a Conamp [Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público], publi-
camente já se manifestou, favorável à pos-
sibilidade do afastamento e defendendo a 
constitucionalidade e a legalidade do afas-
tamento. Não convém ao Ministério Públi-
co, jamais, admitir a tese de que um tema 
como esse, que é marcado sobretudo pela 
discricionariedade, contra a conveniência ou 
não do afastamento pelo Conselho Superior, 
tenha esse poder de deliberação transferi-
do para o Poder Judiciário”.

Para Márcio Elias Rosa, há algo que 
“o pano de fundo é mais sério, é esse: é ima-
ginar se nós podemos, então, suprimir de-

finitivamente do Conselho Superior do 
Ministério Público, do procurador-geral 
de Justiça, a possibilidade de interpretar 
a norma local, se convém ou não, [e] va-
mos ficar no terreno da proibição. Não 
é por outra razão, volto a dizer, que to-
dos os procuradores-gerais, todas as en-
tidades de classe, todas as lideranças do 
Ministério Público, que compreendem o 
seu próprio papel, obviamente, se posi-
cionam tanto publicamente quanto in-
ternamente favoráveis à manutenção 
desse nosso poder de deliberação so-
bre o tema, que é um tema delicado, 
um tema agravoso. No Brasil todo, nós 
vamos encontrar colegas afastados da 
carreira, tendo ingressado após 1988, 
em funções bastante relevantes”.

constitucional mesmo nos casos em que 
não há contestação judicial. Ele afirmou 
também que resoluções do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) 
que permitem essa situação contrariam 
a jurisprudência já firmada pelo tribu-
nal, desde 2007, de que o texto cons-
titucional proíbe promotores e procu-
radores de assumirem cadeiras de mi-
nistro, secretário ou chefe de missão 
diplomática.
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Cyrdêmia da Gama Botto,  diretora do  Departamento 
de  Aposentados da  entidade de classe

A procuradora aposentada  Maria  Tereza Tile 
Ferreira registra sua assinatura na campanha

Momento em que o procurador de Justiça 
Vanderley Dias Moreira fez sua assinatura

Dois dos três candidatos à procurador-geral
aderiram à campanha #queroomaisvotado

Eloisa de Souza Arruda e Pedro 
de Jesus Juliotti, dois dos candidatos 
ao cargo de procurador-geral de Jus-
tiça, aderiram à campanha “Para pro-
curador-geral de Justiça quero o mais 
votado”, lançada pela APMP. Outras 
adesões de peso foram do ex-gover-
nador do Estado de São Paulo, Luiz An-
tonio Fleury Filho, que também presi-
diu a APMP e a Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp); dos ex decanos do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo 

Francisco Antonio Gniper Cirillo (2º tesoureiro da APMP), Gabriel Bittencourt Perez (2º vice-presidente), Felipe Locke  Cavalcanti 
(presidente), Luiz Antonio Fleury Filho e Reginaldo Christoforo Mazzafera (assessor especial da Presidência da APMP)

APMP mobiliza a classe com campanha ‘Para 
procurador-geral quero o mais votado’

Centenas de assinaturas foram coletados para serem encaminhadas ao  governador

No mês de março, a APMP mobi-
lizou os promotores e procura-
dores de Justiça de São Paulo, da 

ativa e aposentados, com a campanha 
“Para procurador-geral de Justiça que-
ro o mais votado” – manifesto #queroo-
maisvotado. Centenas de assinaturas já 
haviam sido coletadas até o fim do mês, 
enviadas por email ou fisicamente, em ca-
dernos distribuídos na Sede Executiva e 
em todas as Sedes Regionais da entidade 
de classe, para encaminhamento, no dia 
08/04, ao governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin. A eleição para 
procurador-geral de Justiça, foi marcada 
para o dia 09/04, com três candidatos: 
Eloisa de Souza Arruda, Gianpaolo Pog-
gio Smanio e Pedro de Jesus Juliotti. So-
mente dois deles aderiram à campanha 
da APMP (leia notícia ao lado).

O texto publicado no dia do lan-
çamento da campanha  da APMP dizia: 
“É inequívoco que a Constituição Fede-
ral faculta aos Governadores a nomea-
ção de qualquer integrante da lista trí-
plice para o cargo de procurador-geral 
de Justiça dos Estados. Isto é constitu-
cional e legal. Mas deve ser analisado à 
luz do tempo da Constituição Federal de 
1988, quando então se firmava o Minis-
tério Público no plano da Carta Maior”. 
Mas observava: “Transcorridos 28 anos 
da Carta Cidadã, vemos um Ministério 
Público diferente, um Ministério Público 
já conhecido e reconhecido pela socie-
dade. Um Ministério Público pró-ativo, 
guardião da constituição, das leis e dos 
princípios da administração pública. Le-
gítimo é o mais votado”.

O texto argumentava que “a no-
meação do mais votado segue critério ob-
jetivo e pré-determinado; porém, quan-
do o Chefe do Executivo nomeia o segun-
do ou terceiro colocados, o critério tor-
na-se subjetivo. Nomeia-se não por um 
princípio, nomeia-se em razão da pes-

soa. Pessoa que pode ter todos os predi-
camentos para o exercício do cargo; to-
dos menos um: a legitimidade. Isto não 
tem mais espaço na sociedade de hoje. 
O Ministério Público só pode ser a casa 
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Campanha contou com o apoio da  promotora 
de Justiça Valéria Andréa Ferreira Lima
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Dois ex-decanos do MPSP, José Roberto  Dealis 
Tucunduva e José Roberto Garcia Durand

Procurador Rodrigo Canellas Dias, membro do 
Órgão Especial e da diretoria da Associação

O procurador de Justiça Clilton Guimarães dos 
Santos  aderiu à campanha lançada pela APMP

A campanha pela nomeação do mais votado 
recebe o apoio do promotor Marcelo Dawalibi

Dois dos três candidatos à procurador-geral
aderiram à campanha #queroomaisvotado

(MPSP), José Roberto Dealis Tucundu-
va e José Roberto Garcia Durand; e do 
ex-corregedor-geral Paulo Álvaro Cha-
ves Martins Fontes.

A APMP também divulgou, em 
rede social, vídeos de apoio gravados 
por outros colegas que aderiram à cam-
panha, como Roberto Livianu, presiden-
te do Instituto Não Aceito Corrupção, 
Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas, pre-
sidente da Comissão Processante do 
Órgão Especial, e o promotor de Jus-
tiça Alfredo Coimbra.

Francisco Antonio Gniper Cirillo (2º tesoureiro da APMP), Gabriel Bittencourt Perez (2º vice-presidente), Felipe Locke  Cavalcanti 
(presidente), Luiz Antonio Fleury Filho e Reginaldo Christoforo Mazzafera (assessor especial da Presidência da APMP)

APMP mobiliza a classe com campanha ‘Para 
procurador-geral quero o mais votado’

Centenas de assinaturas foram coletados para serem encaminhadas ao  governador

da cidadania quando o seu procurador-
geral de Justiça é legítimo”.

E concluía: “Desde já anunciamos: 
nosso(a) candidato(a) a procurador(a)-ge-
ral de Justiça é o(a) mais votado(a). Que 

o nosso sábado não seja em vão. A ple-
na democracia pressupõe que o agen-
te político legítimo e representativo da 
vontade da classe detenha o poder/de-
ver de investigar aquele que o nomeia. 
Um dia isto será a letra da Constituição. 
Hoje, mais do que sonho, é o compro-
misso que buscaremos do Executivo”.

MANIFESTAÇÃO NO CSMP - Du-
rante a reunião do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP) do dia 15/03, 
a mobilização recebeu manifestação de 
apoio do conselheiro Marcio Sérgio Chris-
tino, que é, também, o 1º vice-presidente 
da entidade de classe. “Gostaria de de-
clinar o apoio a uma campanha que foi 
proposta pela APMP, relacionada à elei-
ção para procurador-geral, que tem o 
mote ‘Para procurador-geral de Justiça 
quero o mais votado’”, afirmou.

Por sua vez, o ex-corregedor-ge-
ral do MPSP, Paulo Álvaro Martins Fon-
te, envio a seguinte mensagem à APMP 
ao aderir à campanha: “Acho que o mais 
votado é que tem legitimidade para as-
sumir o cargo”. Gabriel Cesar Zaccaria 
de Inellas, presidente da Comissão Pro-
cessante do Órgão Especial, comentou: 
“Muito importante esta campanha, por-
que é o que nós sempre imaginamos, 
que é o governador do Estado nomear 
o mais votado pela indicação da classe”.

BANDEIRA HISTÓRICA - A nome-
ação do mais votado ao cargo de PGJ é 
uma bandeira histórica da APMP, defen-
dida em inúmeras ocasiões pelos seus ex-
presidentes Luiz Antonio Fleury Filho e 
Washington Epaminondas Medeiros Barra 
(falecido recentemente). Na eleição an-
terior para o cargo de procurador-geral 
de Justiça, em 2014, o atual presidente 
da Associação, Felipe Locke Cavalcanti, 
protocolou ofício ao governador Geral-
do Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, 
defendendo a nomeação do mais vota-
do – o que de fato ocorreu.
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A APMP, representada pelo seu 
1º tesoureiro, Marcelo Rovere, parti-
cipou, no dia 22/03, em Brasília, de 
reunião da comissão especial da Câ-
mara dos Deputados que analisa a 
criação do novo Código de Processo 
Penal (CPP). Também estiveram pre-
sentes dirigentes da Associação Na-
cional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) e representantes 
das outras associações estaduais do 
Ministério Público. Na oportunidade 
foi aprovada a realização de audiên-
cia pública sobre o tema com data a 
ser definida.

A principal proposta em trami-
tação sobre o CPP é o Projeto de Lei 
8045/10, que foi elaborado por uma 
comissão de juristas e já foi aprova-
da no Senado Federal. Mais de 150 
propostas de assuntos semelhantes 
tramitam apensadas. O novo código 
substituirá o Decreto-Lei 3.689/41, em 
vigor desde outubro de 1941.

O presidente da comissão que 
analisa a criação do novo é o deputa-
do Danilo Forte (PSB/CE). O relator é 
o deputado João Campos (PSDB/GO). 

Novo Código de Processo Civil entra em 
vigor com novidades em diversos ramos
Código inclui Direito civil, tributário, comercial, previdenciário e questões relacionadas à família

O Novo Código de Processo Civil 
(CPC) entrou em vigor no dia 
18/03. O Código regula a tra-

mitação das ações judiciais da maioria 
dos ramos do Direito. Inclui o Direito 
civil, o tributário, o comercial, o pre-
videnciário e questões relacionadas 
à família, ao consumo e aos servido-
res públicos, entre outros. Em 2015, a 
APMP realizou um Ciclo de Palestras 
sobre o Novo CPC (leia abaixo).

Trata dos interesses dos indiví-
duos desde antes do nascimento e até 
mesmo depois da morte, por meio dos 
sucessores. Sancionada em março do 
ano passado, a Lei 13.105/2015, que 
trata do novo CPC, abriu um período 
de 12 meses para que o sistema judici-
ário, advogados, promotores e defen-
sores públicos se adequasse às novas 

regras. A versão atualizada altera tam-
bém direcionamentos relacionados ao 
cotidiano do brasileiro, como o direi-
to do consumidor e as relações sociais, 
seja de familiares ou até com vizinhos.

Entre as novidades estão desde 
artigos mais técnicos, como a mudança 
da contagem de prazos de dias corri-
dos para dias úteis e itens sobre tipos 
de processos específicos. Outro pon-
to importante é a definição da ordem 
de julgamento dos processos. Se an-
tes era o juiz quem definia a priorida-
de dos casos, com o Novo CPC a priori-
dade será sempre da ação mais antiga.

CICLO DE PALESTRAS – Em 2015, 
entre os dias 25/05 e 15/06, a APMP 
realizou o 1º Ciclo de Palestras sobre o 
Novo CPC, com palestras de seis espe-
cialistas: Antonio Carlos Marcato e José 

Roberto dos Santos Bedaque, professo-
res titulares de Direito Processual Civil 
da Faculdade de Direito da Universida-
de de São Paulo (USP); Clilton Guima-
rães dos Santos, procurador de Justiça 
e doutor em Processo Civil pela Univer-
sidade de São Paulo (USP); Hugo Nigro 
Mazzilli, procurador de Justiça aposen-
tado, professor de Direito e consultor 
jurídico; Antonio Carlos Matteis de Ar-
ruda Júnior, doutor em Direito Proces-
sual Civil pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-SP); e De-
borah Pierri, procuradora de Justiça, 
mestre e doutora em Processo Civil pela 
PUC-SP e uma das diretoras do Depar-
tamento de Previdência da APMP. Os 
vídeos das apresentações estão dis-
poníveis para os associados, em área 
restrita, no site da entidade de classe.

APMP participa de reunião sobre novo Código de Processo Penal

Após a reunião da comissão que analisa o 
novo CPP, os representantes do Ministério 
Público acompanharam, na mesma data, 
as atividades das demais comissões da Câ-
mara Federal. Além de Marcelo Rovere, 
representante da APMP, compareceram 
à reunião na Câmara dos Deputados, en-
tre outros, a presidente da Conamp, Nor-
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ma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, o 
1º vice-presidente da Conamp, Victor 
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, e pe-
los presidentes das associações estadu-
ais do Ministério Público Adelcion Ca-
liman (do Espírito Santo), Tarcísio José 
Sousa Bonfim (Maranhão) e Luciano 
Naschenweng (Santa Catarina).

Adelcion Caliman (presidente da Associação do Espírito Santo), Tarcísio Bonfim (presidente da  Associação 
do Maranhão), Norma Cavalcanti (presidente da Conamp), Vitor Hugo Azevedo (1º vice-presidente 
da Conamp), Marcelo Rovere e Luciano Naschenweng (presidente da Associação de Santa Catarina) 
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A votação pelo Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores da criação 
de 20 cargos de promotores de Justiça 
para o enfrentamento da Violência Do-
méstica foi adiado por pelo menos um 
mês. Na sessão de quarta-feira (02/03) 
do colegiado, quatro membros fizeram 
pedidos de vista - David Cury Júnior, Di-
mitrios Eugenio Bueri, Maria da Glória 
Villaça Borin Gavião de Almeida (uma 
das diretoras do Departamento de Pre-
vidência da APMP) e Rodrigo Canellas 
Dias (um dos diretores de Relações Pú-
blicas da APMP). Agora, eles têm prazo 
(conjunto) de 30 dias para conclusão do 
processo. O relator do caso (Protocola-
do 112331/15), João Eduardo Gesualdi 
Xavier de Freitas, deu parecer favorável 
à criação dos cargos.

PGJ diz que não haverá pagamento linear 
em março e abril, como feito em fevereiro
Questionado no Órgão Especial, Márcio Elias Rosa afirmou: ‘Vai depender da próxima administração’

Na reunião do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores realizada 
em 16/03, o procurador de Justi-

ça Dimitrios Eugenio Bueri questionou o 
procurador-geral de Justiça, Márcio Fer-
nando Elias Rosa, que preside aquele co-
legiado, se haveria pagamento linear em 
março e abril, a exemplo do que foi efetu-
ado em fevereiro. A resposta foi negativa, 
sob justificativa de que o valor pago no 
mês passado só foi possível por um saldo 
derivado do início da arrecadação para o 
Ministério Público de São Paulo (MPSP), 
entre agosto e dezembro do ano passado, 
de sua participação nos emolumentos (as 
chamadas “taxas extrajudiciárias”). Isso 
foi regulamentado pela Lei 15.855/15, pu-
blicada no Diário Oficial em 03/07/2015, 
com veto parcial do governador Geraldo 
Alckmin à participação do MPSP nas ta-
xas judiciárias - como previa, inicialmen-
te, o Projeto de Lei aprovado na Assem-
bleia Legislativa (Alesp).

“Indago ao senhor procurador-ge-
ral se pra esse mês [março] será possível 
executar o pagamento de diferença que 
foi paga no mês passado [fevereiro] no 
mesmo valor, de R$ 10 mil”, interveio, na 
reunião do Órgão Especial, Dimitrios Eu-
genio Bueri. “Com relação ao pagamento 

Votação de criação de cargos para Violência Doméstica é adiada

de valores lineares, não está programa-
do, não”, respondeu o PGJ. “Aquilo só foi 
possível ser realizado [em fevereiro] por-
que nós tivemos arrecadação, de agosto a 
dezembro [de 2015], do nosso fundo, em 
razão da aprovação da lei dos emolumen-
tos, já que a parte das custas foi vetada, 
que nos permitiu realizar investimentos 
sobretudo na área de informática”.

O procurador-geral concluiu: “Mas 
não permite que se faça pagamentos li-
neares a cada dois ou três meses, por en-

quanto. Eu não duvido que isso será pos-
sível em pouco tempo e não dependente 
da arrecadação de custas. Porque, dife-
rentemente do que pode o leigo imagi-
nar, as custas que nós deixamos de ter 
representam quase nada perto do que 
representam os emolumentos ‘extraju-
diciais’. Então eu digo pra você que, in-
felizmente, não é possível [pagar] agora 
no mês de março, também não será pos-
sível no mês de abril, e vai depender da 
próxima administração”.

O PGJ entre o secretário do OE, Walter Paulo Sabella, e o corregedor Paulo Afonsso Garrido de Paula

Em seguida, o corregedor-geral do 
Ministério Público do Estado de São Pau-
lo (MPSP), Paulo Afonso Garrido de Pau-
la, prestou esclarecimentos, detalhou in-
formações e também defendeu a criação 
dos cargos. Na mesma sessão do Órgão 
Especial, outros três procuradores de Jus-
tiça adiantaram seu voto favorável à cria-
ção dos 20 cargos: Carlos Eduardo Fonse-
ca da Matta, Mário Luiz Sarrubbo e Paulo 
Sérgio de Oliveira e Costa. O procurador 
de Justiça José Correia de Arruda Neto, 
que substituiu na sessão o procurador-
geral de Justiça, Márcio Fernando Elias 
Rosa, declarou o julgamento da criação 
de cargos para o enfrentamento da Vio-
lência Doméstica suspenso, por conta dos 
quatro pedidos de vista, e o secretário 
do Órgão Especial, Walter Paulo Sabella, 

leu os procedimentos regimentais para 
este processo.

LEI SANCIONADA EM 2015 - A 
Lei Complementar nº 1.268, que alte-
ra a Lei Orgânica do MPSP e autoriza 
a criação da Promotoria de Justiça de 
Combate à Violência Doméstica contra a 
Mulher, foi sancionada pelo governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) em 21/07/2015. 
Quando implantada, atuará na repres-
são e prevenção da violência contra a 
mulher no âmbito doméstico e na fis-
calização e acompanhamento das polí-
ticas públicas relativas ao tema. Trata-
se da transformação em Promotoria do 
atual Grupo de Enfrentamento à Violên-
cia Doméstica (Gevid), que vem atuan-
do na capital paulista desde a sua ins-
talação, em maio de 2012.
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Cinco meses após eleição, membros do Conepi são empossados
Colegiado passou por ‘vácuo funcional’ de sete meses e meio após reunião em 2015 e eleitos foram cobrar posse no CSMP

Ocorreu em 21/03 a posse for-
mal dos 23 novos integrantes 
do Conselho de Estudos e Polí-

ticas Institucionais (Conepi) – cinco me-
ses após a eleição, realizada no fim de 
outubro de 2015. O colegiado passou 
por “vácuo funcional” de sete meses e 
meio após sua última reunião, no início 
de agosto do ano passado. A mesa da 
solenidade de posse, realizada no Audi-
tório Tilene Almeida de Morais, no edi-
fício sede do Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MPSP), foi composta 
pelo procurador-geral de Justiça, Márcio 
Fernando Elias Rosa, o diretor-geral do 
MPSP, Luiz Henrique Cardoso Dal Poz, 
o chefe de gabinete da Procuradoria-
Geral de Justiça, Ricardo de Barros Le-
onel, e o subprocurador-geral de Justi-
ça de Relações Externas, José Antonio 
Franco da Silva.

Logo depois da posse, foi realiza-
da a primeira reunião do Conepi do biê-
nio 2016-2017 (leia nesta página). Tam-
bém foram definidos os componentes 
da quatro comissões do colegiado e re-
conduzido à função de secretário do co-

legiado o conselheiro Rafael Abujamra. 
Entre os 23 conselheiros da nova com-
posição do Conepi, oito também inte-
gram a diretoria da APMP: Tiago de To-
ledo Rodrigues, 2º secretário da entida-
de de classe; Celeste Leite dos Santos e 
Maria Gabriela do Prado Manssur, dire-
toras do Departamento APMP Mulher, 
Luciano Gomes de Queiroz Coutinho e 
Rafael Abujamra, diretores do Departa-
mento de Esportes; Renato Kim Barbo-
sa, um dos diretores do Departamento 
de Apoio aos Substitutos; Pedro Eduar-
do de Camargo Elias, suplente do Con-
selho Fiscal; e Daury de Paula Junior, ti-
tular do Conselho de Administração da 
Regional Santos.

Os outros 15 conselheiros da nova 
composição do Conepi empossados em 
21/03 são os promotores de Justiça Car-
los Alberto Scaranci, Cassio Roberto Con-
serino, Daniel Magalhães Albuquerque 
e Silva, Fernando Henrique de Moraes 
Araújo, Flávio Okamoto, Horival Mar-
ques de Freitas Júnior, José Reinaldo 
Guimarães Carneiro, Maurício Carlos 
Fagnani Zuanaze, Marcus Vinicius Mon-

teiro dos Santos, Mirella de Carvalho 
Monteiro, Nilton Belli Filho, Paulo José 
de Palma, Ricardo Augusto Montemor, 
Ricardo Brainer Zampieri e Tomás Bus-
nardo Ramadan. Na primeira reunião 
do biênio, um dos temas abordados foi 
a preocupação com a expansão do pro-

Novos conselheiros do Conepi durante a solenidade de posse realizada no Auditório Tilene Almeida de Morais, no dia 21/03

Preocupação com Audiências de Custódia marca primeira reunião
Em sua primeira reunião do bi-

ênio 2016-2017, realizada em 21/03, 
o Conepi teve como um dos assuntos 
abordados a preocupação dos pro-
motores de Justiça com a expansão 
do programa de Audiências de Cus-
tódia, a partir do próximo dia 02/05.  
O conselheiro Renato Kim Barbosa, 
que é, também, um dos diretores do 
Departamento de Apoio aos Substitu-
tos da APMP, alertou para a preocu-
pação de centenas de promotores de 
Justiça com a iminente expansão do 
programa de Audiências de Custódia 
para a região da Grande São Paulo, 
com fase de teste prevista para co-
meçar a partir do próximo dia 02/05. 
Pelo o que consta, as audiências se-
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rão realizadas no período de segunda 
à sexta-feira, das 9h às 13h, em todas 
as sedes de circunscrição, nas quais se-
rão levados todos os detidos da região.

Os conselheiros Luciano Gomes 
de Queiroz Coutinho (que é, também, um 
dos diretores do Departamento de Espor-
tes da APMP) e Tomás Busnardo Rama-
dan solidarizaram-se com a preocupação 
de Renato Kim Barbosa. Ramadan obser-
vou, no caso, a situação dos promotores 
do Júri da capital. O procurador-geral de 
Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, que 
preside o Conepi, afirmou que está acom-
panhando a situação e que há alguma di-
vergência de entendimento entre o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJSP) e o go-
verno do Estado quanto à aplicação das 

Audiências de Custódia nas comarcas do 
interior. Ainda é preciso, segundo o PGJ, 
definir um modelo para saber se será apli-
cado realmente nas sedes de circunscri-
ção. E adiantou que, sendo esse o mode-
lo adotado (de sedes de circunscrição), 
haverá necessidade, então, de designar 
promotores de Justiça para atenderem 
nas referidas audiências, a exemplo do 
que ocorre no Colégio Recursal.

LISTA DE ANTIGUIDADE – Na mes-
ma reunião do Conepi, a conselheira Ce-
leste Leite dos Santos - que é, também, 
uma das diretoras do Departamento 
APMP Mulher na entidade de classe - 
externou a preocupação e reivindicação 
dos colegas titulares de cargos numera-
dos da capital (os chamados “jacarés”) 
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Cinco meses após eleição, membros do Conepi são empossados
Colegiado passou por ‘vácuo funcional’ de sete meses e meio após reunião em 2015 e eleitos foram cobrar posse no CSMP

grama de Audiências de Custódia (leia 
notícia abaixo).

‘VÁCUO FUNCIONAL’ – Devido à 
demora para serem empossados e ao 
‘vácuo funcional’ de sete meses do Co-
nepi desde sua última reunião, os elei-
tos para o colegiado protocolaram ofí-

cio ao PGJ no dia 18/02/2016 e, como 
não obtiveram resposta, seis deles fo-
ram ao Conselho Superior do Ministé-
rio Público (CSMP) no dia 1º/03 para re-
latar o problema e cobrar uma solução. 
“Neste período sem atividades do Cone-
pi tivemos prejuízo, o trabalho do Con-
selho Gestor do Plano Geral de Atuação 
[PGA] foi interrompido, sem conclusão 
dos trabalhos. Além disso, com a realiza-
ção de uma eleição, houve a movimen-
tação da máquina administrativa, com 
significativo gasto ao erário público, e 
nós, do Conepi, entendemos que preci-
samos tomar posse e continuar desen-
volvendo esse trabalho”, afirmou, em 
manifestação no CSMP, a promotora 
Celeste Leite dos Santos.

Naquela ocasião, os eleitos para 
o Conepi receberam apoio dos conse-
lheiros Luís Paulo Sirvinskas, Mônica de 
Barros Marcondes Desinano (primeira 
a externar preocupação com a situação 
no CSMP), Vidal Serrano Nunes Júnior, 
Marcio Sérgio Christino (que é, tam-
bém, o 1º vice-presidente da APMP), 
Paulo Sérgio Puerta dos Santos, José 

Correia de Arruda Neto (que presidia 
o colegiado) e do corregedor-geral do 
MPSP, Paulo Afonso Garrido de Paula.

COMISSÕES – Na reunião reali-
zada logo depois da posse de sua nova 
composição, o Conepi definiu os mem-
bros de suas quatro comissões. A Co-
missão de Acompanhamento Legislati-
vo é composta por Daniel Magalhães Al-
buquerque e Silva, Horival Marques de 
Freitas Júnior e Maria Gabriela do Prado 
Manssur. A Comissão Institucional tem 
como membros Celeste Leite dos Santos, 
Daury de Paula Junior, Fernando Henri-
que de Moraes Araújo, Flávio Okamoto 
e José Reinaldo Guimarães Carneiro. Já 
a Comissão de Gestão é composta por 
Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, 
Renato Kim Barbosa e Ricardo Augus-
to Montemor.

Por fim, a Comissão de Integra-
ção entre 1ª e 2ª Instâncias tem como 
componentes Luciano Gomes de Quei-
roz Coutinho, Maurício Carlos Fagnani 
Zuanaze, Nilton Belli Filho, Paulo José de 
Palma, Pedro Eduardo de Camargo Elias 
e Tomás Busnardo Ramadan.

Novos conselheiros do Conepi durante a solenidade de posse realizada no Auditório Tilene Almeida de Morais, no dia 21/03

Após a primeira reunião da nova composição do Conepi, os conselheiros foram comemorar a posse no Espaço Washington Barra da Sede Social da APMP

quanto à “desorganização da lista de an-
tiguidade deles”. A solicitação é de que 
seja divulgada uma lista de antiguidade 

a solicitação e afirmou que divulgará 
essa lista em espaço próprio no site 
do Ministério Público de São Paulo.
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à parte, considerando o início de tempo 
no cargo numerado.

O PGJ Márcio Elias Rosa acolheu 
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Reportagem de TV tem como personagem
Renan, filho do promotor Silvio Codogno
No Dia Internacional da Síndrome de Down, afiliada da Globo gravou matéria em São José do Rio Preto

O Dia Internacional da Síndrome de 
Down é comemorado no dia 21/03. 
Para lembrar o dia, a TV TEM, emis-

sora afiliada à Rede Globo em São José do 
Rio Preto (SP), fez uma reportagem com a 
família do promotor de Justiça Silvio Co-
dogno. A matéria teve como personagem 
principal o filho dele, Renan, de 20 anos.
Portador da Síndrome de Down, ele prati-
ca diversas atividades com independência: 
joga tênis há dez anos (e disputa torneios), 
faz academia, toca violão e é estudante do 
curso técnico em Meio Ambiente do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac). Na reportagem, ele também 
apresenta a namorada, a estudante Julia-
na Vieira, também portadora da síndrome.

A Síndrome de Down é causada pela 
presença de três cromossomos 21 em todas 
ou na maior parte das células de um indiví-
duo. Isso ocorre na hora da concepção de 
uma criança. As pessoas com Síndrome de 

Down, ou trissomia do cromossomo 21, têm 
47 cromossomos em suas células em vez de 
46, como a maior parte da população.  Eles 
podem ter algumas características seme-
lhantes e estar sujeitos a uma maior incidên-
cia de doenças, mas apresentam personali-
dades e características diferentes e únicas.

POSSE NO TCE – No dia 22/02, o Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE) empossou seu novo presidente, 
o procurador de Justiça aposentado Dimas Eduardo Ra-
malho, seu vice-presidente, Sidney Estanislau Beraldo, e 
seu corregedor, Renato Martins Costa. A APMP foi repre-
sentada na ocasião pelo seu 2º vice-presidente, Gabriel 
Bittencourt Perez. A mesa foi composta pelo governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin; o vice-governador, Már-
cio França; o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), 
Fernando Capez; o presidente do Tribunal de Justiça (TJSP), 
Paulo Dimas Mascaretti; o ministro da Defesa, Aldo Rebe-
lo; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Au-
gusto Nardes; o procurador-geral de Justiça, Márcio Fer-
nando Elias Rosa; e o presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil-Seção São Paulo (OAB/SP), Marcos da Costa.

POSSE NO TJM - O magistrado Silvio Hiroshi Oyama foi 
empossado como o presidente do Tribunal de Justiça Mi-
litar (TJM) no dia 26/02. O vice-presidente é o coronel da 
Polícia Militar Clóvis Santinon e o corregedor-geral, o co-
ronel da Polícia Militar Orlando Eduardo Geraldi. A APMP 
foi representada na cerimônia pelo seu 1º vice-presiden-
te, Marcio Sérgio Christino, que é, também, membro do 
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Também 
estavam presentes o presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil-Seção São Paulo (OAB/SP), Marcos da Costa; o 
procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa; 
o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), Fernando 
Capez; o presidente do Tribunal de Justiça (TJSP), Paulo Di-
mas Mascaretti; e o vice-governador de São Paulo, Márcio 
França,  que representou o governador Geraldo Alckmin.

Como destaca a mãe de Renan, 
Sandra Codogno, “não é uma aparência 
diferente, não são algumas caracterís-
ticas que vão realmente mostrar o que 
é esta pessoa. Quando a gente conse-
gue ter este olhar alem, conseguimos 
saber que as capacidades estão ai, é só 
dar oportunidades”.

A irmã mais velha de Renan, Natá-
lia Codogno, também foi entrevistada: “Os 
meus pais sempre trataram a gente como 
iguais. Todas as cobranças que eu tive, ele 
também teve. Todos os direitos e deveres 
que eu tive, ele também teve. Isso foi na-
tural”. O promotor de Justiça Silvio Codog-
no, pai de Renan, comentou, ao fim da re-
portagem: “Eu nunca imaginava que meu 
filho fosse realmente o que ele é hoje. Es-
perava que ele andasse e  falasse  uma pa-
lavrinha ou outra. Mas nós partimos para a 
luta. Foi uma grande vitória de Deus e das 
pessoas que estão com a gente”.

Renan Codogno faz curso técnico em Meio Ambiente
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Em reunião no dia 15/03, o Conse-
lho Superior do Ministério Público 
(CSMP) homologou o primeiro acor-

do de delação premiada em âmbito de 
Ministério Público estadual no país, re-
ferentes a um esquema de corrupção in-
vestigado na Câmara Municipal de Osas-
co (SP). Por 5 votos a 3, o colegiado apro-
vou o procedimento, que segue o modelo 
da Operação Lava Jato. Os votos favorá-
veis foram dos conselheiros José Correia 
de Arruda Neto (relator), Luís Paulo Sir-
vinskas, Marcio Sérgio Christino (que é, 
também, o 1º vice-presidente da APMP), 
Paulo Sérgio Puerta dos Santos e Tiago 
Cintra Zarif (secretário do colegiado).

Os votos divergentes foram dos 
conselheiros Luiz Antonio de Oliveira 
Nusdeo, Mônica de Barros Marcondes 
Desinano e Vidal Serrano Nunes Junior. 
Na ocasião, o procurador-geral de Justi-
ça, Márcio Fernando Elias Rosa, que pre-
side o CSMP, e o corregedor-geral do Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP), Paulo Afonso Garrido de Pau-
la, não estavam presentes. “Não votei 
porque, como expressamente constou 
do feito, dei-me por suspeita (art. 135 § 
único CPC) em razão de meu marido, juiz 
da Fazenda Pública de Osasco, ter conce-
dido liminar para busca e apreensão de 
documentos em procedimento que em-
basa os autos”, justificou a conselheira 
Liliana Mercadante Mortari.

“As delações foram feitas em de-
zembro [de 2015] e enviadas, na área de 
Improbidade Administrativa, ao CSMP, 
e na área criminal ao Juízo Criminal de 
Osasco”, afirma o promotor de Justiça do 
Patrimônio Público de Osasco, Gustavo 
Albano Dias da Silva, que participa da in-
vestigação e que compareceu à reunião 
do Conselho Superior de 15/03. “As de-
lações são de três pessoas envolvidas no 
esquema de corrupção e apontam pro-
vas para se descobrir todo o organogra-
ma criminoso”, acrescenta.

O promotor observa ainda que, 
além de ser o primeiro acordo de dela-
ção aprovado em um Ministério Públi-
co estadual, este é apenas o terceiro no 
país: o primeiro foi feito em uma Vara 
Federal no Espírito Santo e o segundo 
foi o da Operação Lava Jato.

CSMP homologa 1º acordo de delação 
 premiada de um Ministério Público estadual
Por 5 votos a 3, colegiado aprovou procedimento, que segue o modelo da Operação Lava Jato

Gustavo Albano Dias da Silva, pomotor que participa da investigação, compareceu à reunião do CSMP

Valéria Diez Scarance Fernandes e o presidente da APMP

Em 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher, a promotora de 
Justiça Valéria Diez Scarance Fer-
nandes, coordenadora do Núcleo 
de Combate à Violência Doméstica 
do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP) e coordenadora 
nacional da Comissão Permanente 
de Combate à Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher (Co-
pevid), participou de audiência pú-
blica da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) dos Crimes Cibernéticos 
no Plenário 4 da Câmara dos Deputados, 
em Brasília. Na ocasião, fez um apelo aos 
deputados federais para que se debru-
cem em leis que protejam a imagem das 
mulheres na internet.

Convocada por requerimento do 
deputado federal Rodrigo Martins (PSB/
PI), a audiência pública teve participação, 
além da promotora de justiça paulista, de 
Diana Calazans Marin, delegada da Polí-
cia Federal, Dulcielly Nóbrega de Almei-
da, defensora pública e coordenadora do 
Núcleo de Defesa da Mulher da Defen-

Promotora de Justiça reivindica leis que 
protejam imagem da mulher na internet

soria Pública do Distrito Federal, Thiago 
André Pietrobon de Ávila, coordenador 
do Núcleo de Defesa da Mulher do Mi-
nistério Público do Distrito Federal, e de 
Ana Cristina Melo Santiago, delegada de 
polícia e chefe da Delegacia de Atendi-
mento à Mulher do Distrito Federal. A di-
retoria da APMP prestigiou o evento, re-
presentada pelo presidente, Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio 
Sérgio Christino, o 2º vice-presidente, 
Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretá-
rio, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 
1º tesoureiro, Marcelo Rovere.
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Vice-corregedora Tereza Exner, Patrícia Moroni, Celeste 
Santos, Liliana Mercadante e Fabiana Dal’Mas Rocha Paes

Promotoras e procuradoras de Justiça que deram depoimentos para o livro e as diretoras da APMP Mulher durante o evento realizado no Dia Internacional da Mulher, no Espaço Washington Barra (Largo São Francisco, na capital)

O diretor da Escola Superior do Ministério Público,  Antonio 
Carlos da Ponte, recebe exemplar autografado do livro

Fabiana Dal’Mas Rocha Paes e a diretora do  Departamento 
de Patrimônio da APMP, Fabiola Moran Faloppa

Celeste Leite dos Santos entre Walter Paulo Sabella,  secretário 
do Órgão Especial, e Tiago Zarif, secretário do CSMP

APMP Mulher lança o livro ‘Mulheres: Sua História no MPSP’
Evento reuniu quase uma centena de pessoas; com quase 300 páginas, a obra é resultado de quatro meses de pesquisas e entrevistas

O lançamento do livro “Mulheres: 
Sua História no Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP)” 

reuniu quase uma centena de pessoas na 
noite de 08/03, Dia Internacional da Mu-
lher, no Espaço Washington Barra, Sede 
Social da APMP, na capital. A publicação é 
fruto de pesquisa das diretoras da APMP 
Mulher, Celeste Leite dos Santos, Fabiana 
Dal´Mas Rocha Paes, Fabiola Moran Falo-
ppa, Fabíola Sucasas Negrão Covas e Maria 
Gabriela Prado Manssur, que nos últimos 

quatro meses se dedicaram a entrevistar 
33 promotoras e procuradoras de Justiça. 
Em quase 300 páginas, elas contam suas 
experiências e dão opiniões sobre assun-
tos pertinentes à Instituição. O evento reu-
niu quase a totalidade das entrevistadas 
e contou com as presenças, também, do 
corregedor-geral de Justiça do MPSP, Pau-
lo Afonso Garrido de Paula; a vice-correge-
dora Tereza Cristina Maldonado Katurchi 
Exner; o diretor da Escola Superior do Mi-
nistério Público (ESMP), Antonio Carlos da 

CSMP e OE abordam PL 130/2016
Na reunião do Conselho Superior 

do Ministério Público (CSMP) de 1º/03, 
o conselheiro Marcio Sérgio Christino, 
que é também o 1º vice-presidente da 
APMP, abordou o PL 130/2016, que au-
toriza o Poder Executivo a promover 
o Acordo Estadual de Igualdade entre 
Homens e Mulheres entregue na Alesp. 
“Elogio o projeto, entabulado com par-
ticipação da Dra. Gabriela e da Dra. Ce-
leste”, afirmou Christino. No dia 16/03, 
em reunião do Órgão Especial, a procu-

radora Beatriz Helena Ramos do Amaral 
sugeriu moção de aprovação do colegia-
do ao projeto e o procurador-geral de 
Justiça, Márcio Elias Rosa, sugeriu enca-
minhamento do PL para a Comissão de 
Assuntos Institucionais. “O projeto tem 
apoio das deputadas [estaduais] Anali-
ce Fernandes, Célia Gomes, Maria Lú-
cia Amary, Beth Sahão, Ana do Carmo, 
Vanessa Damo e Lecy Brandão. Queria 
apresentar a moção,”, ressaltou Beatriz 
Helena Ramos do Amaral.
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Promotoras e procuradoras de Justiça que deram depoimentos para o livro e as diretoras da APMP Mulher durante o evento realizado no Dia Internacional da Mulher, no Espaço Washington Barra (Largo São Francisco, na capital)

Dora Bussab, integrante do Órgão Especial, o corregedor 
Paulo Afonso Garrido de Paula e Celeste Leite dos Santos

Gabriel Cesar Zacarria de Inellas, da Comissão Processante 
Permanente, e sua esposa Marisa Gianesella Berolaccini

Maria Gabriela do Prado Manssur e Celeste Leite dos Santos, 
diretoras da APMP Mulher, entregaram o PL 130 na Alesp

A procuradora de Justiça Eloisa de Souza Arruda e as 
 promotoras Patrícia Moroni e Denise de Oliveira Nascimento

APMP Mulher lança o livro ‘Mulheres: Sua História no MPSP’
Evento reuniu quase uma centena de pessoas; com quase 300 páginas, a obra é resultado de quatro meses de pesquisas e entrevistas

Ponte; o secretário do Órgão Especial, Wal-
ter Paulo Sabella; o secretário do Conse-
lho Superior do Ministério Público (CSMP), 
Tiago Zarif; o presidente da Comissão Pro-
cessante Permanente do Órgão Especial, 
Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas; os conse-
lheiro do CSMP Liliana Mercadante e Vidal 
Serrano Júnior; a procuradora da Fazenda 
Evelyn Moraes de Oliveira; a coordenado-
ra do Poder Executivo/PSDB Mulher, San-
dra Maria Andrade de Almeida; a procu-
radora do Estado Ana Maria Vieira de Al-
cântara; o desembargador João Francisco 
Moreira Viegas; a delegada da Polícia Civil 
Renata Cruppi; e o presidente do Instituto 
Não Aceito Corrupção, Roberto Livianu.

PROJETO ENTREGUE NA ALESP - O 
livro lançado traz ainda o texto do Projeto 
de Lei (PL) 130/2016, entregue por Celeste 
Leite dos Santos e Maria Gabriela Manssur, 
em 24/02, na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp), que autoriza o Poder Exe-
cutivo a promover o Acordo Estadual de 
Igualdade entre Homens e Mulheres. No 
documento, de autoria das promotoras 
e da professora da Pontifícia Universida-
de Católica (PUC) Maria Celeste Cordeiro 
Leite, estão consagrados como princípios 

a igualdade de oportunidades, de trata-
mento, equidade e o respeito à dignidade. 
A iniciativa da APMP Mulher foi abordada 
tanto no CSMP quanto no Órgão Especial 
(leia na página anterior).

Mônica Bergamo 
e Rádio do STF

noticiam evento
A colunista do jornal Folha de 

S. Paulo, Mônica Bérgamo, noticiou, 
em 08/03, o lançamento do livro “Mu-
lheres: Sua História no MPSP”, con-
vidando para o lançamento na Sede 
Social da APMP. Já a Rádio Justiça, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
entrevistou a diretora da APMP Mu-
lher, Celeste Leite dos Santos – que 
é, também, integrante do Conselho 
de Estudos e Políticas Institucionais 
(Conepi). A promotora falou sobre 
o lançamento do livro e a importân-
cia da discussão de gênero e isono-
mia real entre homens e mulheres.
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Antonio Carlos da Ponte toma posse como 
diretor da Escola Superior do MP

Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, compareceu à cerimônia no auditório Queiroz Filho

O procurador de Justiça Antonio 
Carlos da Ponte tomou posse, no 
dia 02/03, como diretor da Esco-

la Superior do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (ESMP), em cerimônia 
realizada no auditório Queiroz Filho do 
edifício sede do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP). O presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, com-
pareceu à cerimônia e integrou a mesa 
em companhia de outras autoridades do 
Judiciário, Executivo e da sociedade ci-
vil e militar. Também foram empossados 
como assessores da ESMP os promoto-
res de Justiça Alexandre Rocha Almei-
da de Moraes, Fernando Reverendo Vi-
dal Akaoui, Flavio Eduardo Turessi, Ieda 
Casseb Casagrande Bignardi e Márcio 
Augusto Friggi de Carvalho. A nova di-
retoria irá comandar a Escola institucio-
nal durante o biênio 2016-2017. A posse 
administrativa ocorreu em 21/12/2015, 
na sede da ESMP.

Além do presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, compareceram à 
cerimônia o procurador-geral de Justiça, 
Márcio Fernando Elias Rosa;  o correge-
dor-geral do MPSP, Paulo Afonso Garri-
do de Paula; o ouvidor do MPSP Roberto 
Fleury de Souza Bertagni; o secretário do 
Órgão Especial do Colégio de Procurado-
res, Walter Paulo Sabella; o secretário do 
Conselho Superior do Ministério Público 

APMP participa de posse e de homenagem em Minas Gerais
O presidente da APMP, Felipe 

Locke Cavalcanti, e o 2º vice-presiden-
te, Gabriel Bittencourt Perez, compa-
receram no dia 25/02, em Belo Hori-
zonte, ao coquetel em comemoração 
da posse do presidente da Associação 
Mineira do Ministério Público (AMMP), 
José Silvério Perdigão de Oliveira, e 
da diretoria eleita para o biênio 2016-
2018. Também participaram, na mes-
ma data, da entrega, pela Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), de Moção de Reco-
nhecimento ao seu 2º vice-presidente, 
Nedens Ulisses Freire Vieira, ex-presi-
dente da AMMP.

Durante a cerimônia de posse, Antonio Carlos da Ponte, é cumprimentado pelo presidente da APMP

(CSMP), Tiago Cintra Zarif; o procurador 
do Ministério Público Eleitoral, André de 
Carvalho Ramos; a procuradora-chefe 
do Estado, Mariângela Sarrubbo Fraga-
ta; o diretor da Escola Paulista da Magis-
tratura (EPM), desembargador Antonio 
Carlos Villen; o diretor da Escola da De-
fensoria Pública do Estado de São Paulo 
(Edepe), Danilo Mendes Silva de Olivei-
ra; o presidente da Comissão de Ensino 
Jurídico da Ordem dos Advogados – Se-
ção São Paulo (OAB-SP), Marcelo de Oli-

veira Fausto Figueiredo Santos; a 2ª vi-
ce-presidente da Associação de Magis-
trados Paulistas (Apamagis), juíza Vanes-
sa Ribeiro Mateus; o magistrado Orlan-
do Gerardi, representando o presiden-
te do Tribunal de Justiça Militar (TJM); a 
professora Ana Maria Marques Cintra , 
reitora da Pontifícia Universidade Cató-
lica (PUC-SP); e o secretário-adjunto da 
Secretaria do Estado de Segurança Pú-
blica (SSP), Mágino Alves Barbosa Filho, 
dentre outros.

Prestigiaram esta 
homenagem, além do pre-
sidente da APMP e da pre-
sidente da Conamp, Nor-
ma Angélica Reis Cardoso 
Cavalcanti, o procurador-
geral de Justiça de Minas 
Gerais, Carlos André Bit-
tencourt, o presidente do 
Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG), Pedro 
Carlos Bitencourt Mar-
condes, o ex-presidente 
da Conamp Joaquim Cabral Netto, e o 
presidente da Associação do Ministé-
rio Público do Estado do Rio de Janeiro 

(Amperj) e diretor da Regional Sudes-
te da Conamp, Luciano Oliveira Mat-
tos de Souza.

Nedens Vieira (à esquerda) recebeu Moção de Reconhecimento
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A APMP realizou, entre os dias 10 e 
13/03, o XVI Encontro Esportivo 
2016, no Hotel Estância e Barra 

Bonita (SP). Durante quatro dias, mais de 
200 associados desfrutaram de atividades 
de lazer como passeio de barco, jantar 
dançante e degustação de vinhos e dis-
putaram modalidades esportivas como 
futebol, tênis, biribol, natação, corrida e 
jogos de tranca e truco. Também fizeram, 
por cortesia da APMP, visita ao Território 
do Calçado, no município de Jaú. As ban-
das que se apresentaram no jantar dan-
çante realizado no sábado, 12/03, foram 
a “Lex Go” e a “Pop Groove”. Na mesma 
data, houve premiações aos vencedores 
das modalidades em disputa.

Barra Bonita sediou no mês de março o 
XVI Encontro  Esportivo da APMP 

Associados desfrutaram de atividades de lazer e disputaram diversas modalidades de esportes
A diretoria da APMP foi represen-

tada, no evento, pelo presidente Felipe 
Locke Cavalcanti, o 2º vice-presidente 
Gabriel Bittencourt Perez, os diretores 
do Departamento de Esportes, Luciano 
Gomes de Queiroz Coutinho e Rafael 
Abujamra (ambos, também, membros 
do Conselho de Estudos e Políticas Ins-
titucionais), o diretor do Departamento 
de Prerrogativas, Salmo Mohmari dos 
Santos Junior, um dos diretores do De-
partamento de Gestão Ambiental, Luís 
Paulo Sirvinskas (que é, também, inte-
grante do Conselho Superior do Minis-
tério Público), e o membro do Conse-
lho Fiscal da APMP Pedro Eduardo de 
Camargo Elias (também integrante do 

Conselho de Estudos e Políticas Insti-
tucionais e coordenador dos Grupos 
de Estudos).

A convite da diretoria da APMP, 
prestigiaram o XVI Torneio Esportivo 
a ex-secretária de Justiça e da Defesa 
da Cidadania do Estado de São Paulo, 
Eloisa de Souza Arruda, a conselheira 
fiscal do Sindicato dos Clubes do Es-
tado de São Paulo (Sindi-Clube), Ma-
ria Alice Veja Deucher Brollo, e o se-
cretário do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP), Tiago Cintra 
Zarif. O Torneio Esportivo foi organi-
zado pelo Departamento de Eventos 
da APMP, que tem como diretora Pau-
la Castanheira Lamenza.

Rafael Abujamra, Luciano Coutinho, Felipe Locke e Gabriel Bittencourt Perez Banda ‘Pop Grovve’, uma das que se apresentaram na noite das premiações
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INAUGURAÇÃO – No mesmo dia da Festa da Páscoa, a diretoria da APMP inaugu-
rou, na Sede Social de São Roque, a Sala de Sinuca, batizada com o nome do procu-
rador de Justiça Ruy Infante Vieira, que compareceu ao evento. No ato de descerra-
mento da placa, estavam presentes, junto ao associado homenageado, o presidente 
Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, e a diretora 
do Departamento de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza.

Festa da Páscoa reúne mais de 400  pessoas 
na Sede Campestre, em São Roque

APMP entregou ovos de chocolate para todas as crianças de até 7 anos de idade

Mais de 400 pessoas comparece-
ram à “Festa Surpresa para o 
Sr. Coelho da Páscoa” na Sede 

Campestre da APMP, em São Roque (SP), 
no domingo, dia 20/03. A diretoria en-
tregou ovos de chocolate para todas as 
crianças de até 7 anos de idade. Além de 
participarem de brincadeiras educativas 
como “Caçando o Zika Vírus”, crianças e 
adolescentes divertiram-se com jogos 
de bola, bambolê, teatro e caça aos ovos 
de chocolate. Foram servidos churrasco, 
pastel, cachorro-quente, churros, pipoca, 
batata chips, algodão doce, bolos, bebi-
das e doces variados.

A diretoria da APMP foi represen-
tada pelo presidente, Felipe Locke Caval-
canti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio 
Christino, a diretora do Departamento de 
Relações Públicas e de Eventos, Paula Cas-
tanheira Lamenza (responsável pela or-
ganização e realização da festa), um dos 
diretores do Departamento de Seguran-

ça, Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas (que 
também integra a Comissão Processan-
te do Órgão Especial do Colégio de Pro-
curadores), um dos diretores do Depar-
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tamento de Jurisprudência Cível, José 
Basílio Marçal Neto, e um dos diretores 
do Departamento de Relações Públicas, 
José Carlos Guillem Blat.


