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Campanha da APMP é sucesso e
o mais votado é nomeado PGJ
Mais de 600 assinaturas foram coletadas no Estado e enviadas ao governador

A
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campanha #queroomaisvotado,
realizada pela APMP, foi coroada
com a nomeação de Gianpaolo Poggio Smanio, o mais votado pela classe,
como novo procurador-geral de Justiça.
Em 09/04, data do pleito que determinou a lista tríplice para o cargo, a entidade de classe protocolou no Palácio dos
Bandeirantes as mais de 600 assinaturas coletadas. Páginas 2 (Editorial), 4 e 5

Associação apoia
promotores e juíza
vítimas de agressões
A APMP manifestou-se publicamente em defesa de colegas que sofreram agressões e ofensas: realizou ato de
desagravo ao promotor Goiaci Leandro
de Azevedo Júnior, divulgou uma Nota
de Apoio ao promotor Noel Rodrigues
de Oliveira Júnior e fez, em sua Sede
Executiva, um ato em homenagem à juíza Tatiane Moreira Lima. Páginas 10 e 11

Vacinação antigripal
gratuita é antecipada
na Capital e no Interior
Mesmo com o agravamento da
situação da saúde no país, com aumento desproporcional da procura por vacinas contra a Gripe H1N1, a APMP cumpriu o compromisso de antecipar, com
sucesso, sua vacinação antigripal gratuita
para os associados, em todo o Estado. E
ainda aumentou em 117% o número de
doses aplicadas. Páginas, 16, 17, 18 e 19
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O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, cumprimenta o novo PGJ, Gianpaolo Poggio Smanio

Diretoria defende, em
Brasília, prerrogativas da
classe
Página 3

APMP transmite palestra
de Gilmar Mendes na Barra
Funda
Página 9

No CSMP, extinção da
entrância intermediária
é proposta
Página 7

Nomenclaturados 20 cargos
para Combate à Violência
Doméstica                     Página 13
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EDITORIAL

NOTAS DE PESAR

É um momento especial para todos nós a nomeação e a posse de Gianpaolo Poggio Smanio como procurador-geral de Justiça. Além de sua carreira impecável e de sua dedicação ao Ministério Público de São Paulo, foi o candidato mais votado pela classe – como pugnou a campanha de nossa entidade de
classe, extremamente bem sucedida,
#queroomaisvotado, que conseguiu o
apoio de mais de 600 colegas em todo
o Estado, cujas assinaturas foram encaminhadas ao governador Geraldo Alckmin (leia mais nas páginas 4 e 5).
Por ter sido o mais votado,
Gianpaolo Poggio Smanio conta com
legitimidade e respaldo. Por isso, tenho
certeza que poderá unir a classe neste
momento delicado, em que todos nós
precisamos de um Ministério Público
muito forte, sereno, para enfrentar as
vicissitudes, os problemas que o Brasil
e as instituições enfrentam. Uma nação
republicana e democrática precisa de
instituições fortes e firmes, para trabalharem unidas.
Tenho certeza que Gianpaolo Smanio é a pessoa talhada para isso. Ao longo da carreira, tivemos sempre um con-

vívio muito grande, muitas vezes
militando ideias
distintas, noutras
vezes no mesmo campo de ideais - mas
sempre pensando num Ministério Público melhor. Por isso, gostaria de dizer, em
nome da APMP e de todos nós, membros da Instituição, que estamos comprometidos exatamente com o mesmo
ideal de um Ministério Público melhor.
O momento é de união e de, sobretudo, pensarmos naqueles ideais
que assumimos ao ingressar na carreira. Nós queremos esta união cada vez
mais forte. A APMP é formada por todos que têm um ideal único de justiça,
o ideal de bem servir a cidadania e o
povo brasileiro. E eu tenho certeza que,
a partir de agora, instala-se no Ministério Público de São Paulo um novo conceito de união, de enfoque da cidadania e de convivência.
Para que possamos, cada vez
mais, cumprir com o nosso dever.
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MOMENTO DE UNIÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Aposentados da APMP, Cyrdêmia da
Gama Botto, recepcionou em 03/02,
na Sede Executiva, os colegas Jurandir Norberto Marçura, procurador de
Justiça, Fernando José Marques, procurador de Justiça, 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”.

Ao contrário do que foi publicado na página 6 da edição nº 33 do
Boletim APMP em Ação, em fevereiro, a legenda correta da foto acima
é: “A diretora do Departamento de
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FALECIMENTO DO DIRETOR
DA SEDE DE RIBEIRÃO PRETO
A APMP emitiu Nota de Pesar,
em 18/04, pelo falecimento, no dia
anterior, do promotor de Justiça Cyrilo Luciano Gomes Júnior, que era o
diretor titular da Sede Regional e Recreativa da entidade de classe em Ribeirão Preto e também o presidente
da Orquestra Sinfônica daquele município. Dizia trecho da Nota: “Seu precoce e inesperado falecimento causa
comoção entre os membros do Ministério Público de São Paulo. Promotor
de Justiça exemplar e extremamente
cioso de seu trabalho a serviço da sociedade, Cyrilo Luciano Gomes Júnior
teve papel de destaque à frente da
Sede Recreativa. (...) A ele, nosso mais
profundo respeito e reconhecimento”.

FALECIMENTO DA SRA. ROSA
ALFANO CASTANHEIRA
Na data de 26/04, a APMP divulgou outra Nota de Pesar, referente ao falecimento da Sra. Rosa Alfano
Castanheira, mãe da promotora de Justiça Paula Castanheira Lamenza, que
é diretora, na entidade de classe, do
Departamento de Relações Públicas e
de Eventos. O velório e sepultamento
ocorreram no Cemitério Gethsêmani, em São Paulo. “A Sra. Rosa Alfano
Castanheira tinha 88 anos e, além da
Dra. Paula Lamenza, filha única, deixa
também o neto Fernando Castanheira Lamenza”, dizia trecho da Nota. “A
APMP, seus dirigentes e funcionários,
lamentam o falecimento e externam à
família enlutada o sentimento de extremo pesar e solidariedade”, finalizava.

Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto
Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
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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
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Diretoria da APMP prossegue em defesa
das prerrogativas da classe no Congresso
Felipe Locke Cavalcanti e Marcelo Rovere trataram, em Brasília, sobre PL 3.123/15 e PLC 257/16
Foto: APMP
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O presidente e o 1º tesoureiro da APMP junto com o o deputado Silvio Torres (PSDB), na Câmara Federal

é também preocupante, já que entre
as medidas previstas, há proposta de
congelamento de salários do funcionalismo por dois anos, suspensão de

Foto: Assessoria de Imprensa/Conamp

o mês de abril, a diretoria da
APMP, representada por seu
presidente, Felipe Locke Cavalcanti, e pelo 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, esteve novamente na Câmara dos Deputados, em Brasília, para
tratar com os parlamentares dos dois
projetos de lei que tramitam naquela Casa e afetam diretamente as prerrogativas dos membros do Ministério
Público: o Projeto de Lei 3.123/15, que
regulamenta a aplicação do teto remuneratório para todo o funcionalismo público, que tem Regime de Prioridade e está pronto para votação; e
o mais recente, o Projeto de Lei Complementar 257/2016, que trata da renegociação das dívidas dos estados
com a União.
Este último, acaba de ser apresentado à Câmara pelo Executivo Federal e, portanto, conta com Regime
de Urgência e deverá passar agora pelas comissões daquela Casa. O PLC 257

PROJETO SOBRE INQUÉRITO CIVIL – Outro objeto de atenção por parte da diretoria da APMP é o Projeto de Lei do Senado (PLS) 233/2015, que regulamenta o
inquérito civil. No dia 19/04, membros do Ministério Público reuniram-se na sede
da Conamp para discutir o assunto. O grupo foi criado durante reunião do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) com a presença do relator da matéria, senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES). O objetivo é aperfeiçoar o texto do PLS
233 que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e
deve ser apreciado pelo plenário da Casa. A Conamp, suas associações afiliadas
e o CNPG manifestaram preocupação com o projeto, que inviabiliza a atuação de
promotores e procuradores de Justiça ao burocratizar e judicializar as etapas do
inquérito civil. As conclusões do grupo serão enviadas ao senador Ricardo Ferraço.
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benefícios e vantagens e aumento da
alíquota da contribuição previdenciária por dois anos.
No caso do PL 3.123/15, o constante debate com parlamentares de
todos os partidos políticos e o esforço
concentrado com as demais associações
de outros Estados e com a Associação
Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp) já renderam vitórias.
Primeiro, a retirada da urgência constitucional; depois, a retirada de pauta
e adiamento da votação por duas vezes, dando tempo às entidades de classe para elucidar e dialogar com os parlamentares a fim de demonstrar a importância do veto do projeto.
Felipe Locke Cavalcanti e Marcelo Rovere conversaram com os deputados federais Antônio Goulart (PR/
SP), Beto Mansur (PRB/SP), Antônio
Carlos Gomes da Silva (PRB/RS), Marcelo Squassoni (PRB/SP), Marcos Montes (PSD/MG), Roberto Alves (PRB/SP)
e Silvio Torres (PSDB/SP), entre outros.
A diretoria da APMP continua acompanhando os projetos e lutando para preservar as prerrogativas da classe, tanto
em Brasília quanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
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Campanha é sucesso e governado

Mais de 600 assinaturas foram recolhidas pela entidade de class

A
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Democrático de Direito, em um momento
em que a sociedade,
a quem com muito orgulho servimos, clama por democracia
e transparência”, dizia trecho do ofício.
Na mesma
data, 15/04, ocorreu
a solenidade oficial
de posse de Gianpaolo Smanio como PGJ
no Auditório Queiroz
Filho do prédio sede
do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP), no Centro de São Paulo, na
qual o presidente da
APMP, Felipe Locke
Cavalcanti, discursou: “Gostaria de dizer para a classe que
é um momento de
júblio a posse do Dr.
Gianpaolo Poggio Smanio, novo procurador-geral de Justiça, recebe os cumprimentos d
Gianpaolo Smanio. É
um momento especial para todos nós, pois o Dr. Smanio lhe dá respaldo, e conta com o respeito
tem uma carreira impecável de dedica- e a admiração daqueles que com ele conção no Ministério Público e, mais do que correram ao cargo, a Dra. Eloisa de Souisso, foi eleito por toda a classe, o que za Arruda e o Dr. Pedro de Jesus Juliotti”.
Após a assinatura do termo de
posse, o novo procurador-geral de Justiça agradeceu a presença dos colegas
da classe, convidados, servidores e familiares, agradeceu aos outros candidatos, falou sobre o seu plano de gestão,
e discursou: “O respeito ao pluralismo
reforça e amplia a democracia interna,
garantindo a participação de todas as
correntes de pensamento nos órgãos
da administração superior.” Gianpaolo Poggio Smanio finalizou: “O fortalecimento do nosso Ministério Público
depende dessa nossa responsabilidade
conjunta, de participação institucional e
união de todos em torno de nossos objetivos institucionais”.
Discursaram, ainda, o ex-PGJ, Márcio
Fernando
Elias Rosa; o PGJ em exerOs candidatos Gianpaolo Poggio Smanio, Eloisa de Souza Arruda e Pedro de Jesus Juliotti no dia da eleição
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nomeação pelo governador
Geraldo Alckmin (PSDB), no dia
13/04, de Gianpaolo Poggio Smanio como novo procurador-geral de Justiça de São Paulo coroou com sucesso a
campanha #queroomaisvotado, realizada pela APMP em todo o Estado entre
março e abril. Em 09/04, data do pleito
que determinou a lista tríplice para o
cargo, a entidade de classe protocolou
no Palácio dos Bandeirantes mais de 600
assinaturas recolhidas, solicitando a nomeação do mais votado. Naquela data,
Gianpaolo Smanio recebeu 932 votos,
contra 850 da candidata Eloisa de Souza Arruda e 547 de Pedro de Jesus Juliotti – de um eleitorado total de 1.885
promotores e procuradores de Justiça.
Mais tarde, em 15/04, após a nomeação, a APMP enviou novo ofício ao
governador, pelo acolhimento da solicitação feita pela campanha, em nome de
toda a classe. O documento ressaltou o
fato de que a nomeação do mais votado colabora para a valorização da classe e a importância do respeito ao voto
de cada membro da Instituição. “A valorização da classe é nossa principal missão. Esta atitude contribuiu, certamente, com o fortalecimento, a legitimidade
e a união do Ministério Público e, acima
de tudo, com a consolidação do Estado
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or nomeia o mais votado para PGJ

se e protocoladas no Palácio dos Bandeirantes no dia da eleição
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a Comissão Proces- de São Paulo, ex-presidente da APMP
sante Permanente (entre 1982 e 1986) e da Associação
do MPSP).
Nacional dos Membros do Ministério
A APMP sem- Público (Conamp), que aderiu à campapre lutou pela nome- nha #queroomaisvotado, ressalta que,
ação do candidato à época em que dirigia a entidade de
mais votado pela classe, o então governador André Franclasse para ocupar co Montoro (PMDB) honrou comproo cargo de PGJ, man- misso assumido e, dessa forma, Paulo
tendo postura isenta Salvador Frontini, hoje procurador de
e imparcial. Nas duas Justiça aposentado, foi o mais votado
vezes em que a tradi- e ocupou o cargo máximo da Instituição democrática foi ção (de 1983 a 1987). Na eleição para o
quebrada, em 1996 e cargo de PGJ de 2014, a atual diretoria
em 2012, quando os da APMP também encaminhou ofício
governadores do Es- ao governador, no dia da eleição, solitado daqueles perío- citando a nomeação do primeiro colodos nomearam o se- cado – o que de fato ocorreu.
gundo mais votado,
OFÍCIO DA CONAMP – Como
a entidade de clas- reforço e apoio à campanha #queroose posicionou-se pu- maisvotado, da APMP, a diretoria da
blicamente contra o Conamp também enviou ofício ao godesrespeito à von- vernador Geraldo Alckmin, em 11/04,
tade da classe (leia solicitando que “faça valer a nomeação
mais na página 6).
do candidato mais votado pela classe”.
Mesmo em De acordo com o documento, assinado
do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, na Sede Executiva da entidade de classe
ocasiões em que o pela presidente da Conamp, Norma Anprimeiro colocado gélica Reis Cardoso Cavalcanti, “a insticício até aquela ocasião, José Correia nas eleições foi nomeado PGJ, a enti- tuição de classe assumiu o compromisde Arruda Neto (membro do Conselho dade de classe cobrou respeito ao voto so histórico de defender a nomeação
Superior do Ministério Público); o vi- dos promotores e procuradores. Luiz do mais votado na lista tríplice para o
ce-governador do Estado de São Pau- Antonio Fleury Filho, ex-governador cargo de procurador-geral de Justiça”.
lo, Márcio França (que representou o
governador Geraldo Alckmin); o secretário do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores, Walter Paulo Sabella; e
o corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Paulo Afonso
Garrido de Paula. Prestigiaram também
o evento, entre outros, o prefeito de
São Paulo, Fernando Haddad, e o secretário do Estado da Segurança Pública,
Alexandre de Moraes. Representando
a APMP, além do presidente, estavam
presentes o 1º vice-presidente, Marcio
Sérgio Christino (que também integra
o Conselho Superior), o 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior, e um
dos diretores do Departamento de Segurança da entidade de classe, Gabriel
César Zaccaria de Inellas (que preside Solenidade de posse de Gianpaolo Poggio Smanio como PGJ, no Auditório Queiroz Filho do prédio do MPSP
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1º VICE-PRESIDENTE DA APMP
FALA SOBRE FACÇÃO PCC
No dia 13/04, Marcio Sérgio
Christino, 1º vice-presidente da APMP
e membro do Conselheiro Superior do
Ministério Público (CSMP), concedeu
entrevista à jornalista Elaine Cruz, da
Agência Brasil, sobre a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O procurador de Justiça é considerado referência para falar sobre crime
organizado devido às suas atividades,
no início dos anos 2000, no Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) e, por designação
da PGJ, nas investigações sobre o PCC.
Atuou também no caso dos atentados
de maio de 2006 na cidade de São Paulo.

ESTADÃO E UOL REPERCUTEM
CAMPANHA DA ASSOCIAÇÃO
O jornal O Estado de São Paulo, o site UOL e dezenas de meios de
comunicação de todo o país repercutiram, em 08/04, a campanha #queroomaisvotado da APMP, que recolheu
mais de 600 assinaturas em defesa do
candidato mais votado pela classe para
o cargo de procurador-geral de Justiça,
o que de fato ocorreu (leia nas páginas
4 e 5). “Para a Associação, a nomeação
do mais votado segue critério objetivo
e pré-determinado. ‘Quando o Chefe do
Executivo nomeia o segundo ou terceiro colocados, o critério torna-se subjetivo (...)’, sustenta a Associação Paulista”, dizia trecho da matéria do Estadão.

CONJUR PUBLICA ARTIGO DE
DIRETORA DA APMP MULHER
O artigo “Respeito aos direitos
humanos exige acesso ao parto humanizado”, de autoria da promotora de
Justiça Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, foi
publicado no portal Consultor Jurídico
(Conjur) em 14/03. “Os direitos sexuais
e reprodutivos, como o acesso ao parto humanizado, são garantias exigíveis
que geram obrigações concretas e específicas”, diz trecho do artigo. Fabiana
Dal’Mas Rocha Paes é uma das diretoras
da APMP Mulher, junto com as promotoras Celeste Leite dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabíola Sucasas Negrão
Covas, Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli e Maria Gabriela Prado Manssur.
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APMP sempre lutou pela
nomeação do mais votado
Em 1996 e 2012, entidade criticou quebra da tradição democrática

H

istoricamente, a APMP sempre lutou pela nomeação do candidato mais votado pela classe para
ocupar o cargo de procurador-geral de
Justiça (PGJ), mantendo postura isenta e
imparcial. Nas duas vezes em que a tradição democrática foi quebrada, em 1996
e em 2012, quando os governadores do
Estado daqueles períodos nomearam o
segundo mais votado, a entidade de classe posicionou-se publicamente contra o
desrespeito à vontade dos membros do
Ministério Público de São Paulo (MPSP).
Em fevereiro de 1996, quando a
tradição histórica foi quebrada pela primeira vez e o segundo colocado nas eleições foi o nomeado para o cargo de PGJ
pelo governador Mário Covas (PSDB), a
APMP divulgou Nota Oficial na imprensa,
intitulada “Ministério Público – Independência Ameaçada”, que criticava a decisão
antidemocrática, “desprezando a vontade dos eleitores, maculando o sagrado
direito de livre escolha do Promotor de
Justiça e a independência institucional”.
Na época, a diretoria era composta por Washington Epaminondas Medeiros Barra, presidente (recém-falecido);
Gianpaolo Poggio Smanio, 1º vice-presidente (recém-eleito e nomeado procurador-geral de Justiça); Eder do Lago
Mendes Ferreira, 2º vice-presidente; Alexandre de Moraes, 1º secretário (atual
secretário do Estado da Segurança Pública), Luiz Fernando Rodrigues Pinto Júnior, 2º secretário; Luiz Antonio castro de
Miranda, 1º tesoureiro; Victor Eduardo
Rios Gonçalves, 2º tesoureiro; Raul de
Godoy Filho, diretor de Relações Públicas; Ailton Cocurutto, diretor de Patrimônio; Roberto Souza de Campos Pacheco,
José Arnaldo Vianna Cione e Sebastião
Sérgio da Silveira, membros do Conselho
Fiscal; e José Antonio Remédio, Antonio
Bandeira Neto e José Bernardes Gil, suplentes do Conselho Fiscal.
Já em 2012, a diretoria da APMP
enviou ofício ao governador Geraldo Alckmin (PSDB), no dia das eleições (24/03),
solicitando a nomeação do primeiro colocado, Felipe Locke Cavalcanti (atual presidente da APMP). Como a tradição democrática foi quebrada novamente e o
governador nomeou o segundo coloca-

Imagem: Reprodução
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Texto da APMP publicado na Folha de S.Paulo em 1996

do, a entidade de classe paulista enviou
ofício à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp),
em 17/04/2012 (subscrito por dezenas
de promotores de Justiça de São Paulo), sugerindo que a entidade nacional
desenvolvesse trabalho no Congresso
Nacional para aprovação de Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) que tivesse como objetivo “reestabelecer a efetiva democratização e independência funcional do Ministério Público brasileiro”.
A diretoria da APMP era composta, dessa vez, por Washington Epaminondas Medeiros Barra, presidente; Antonio
Luiz Benedan, 1º vice-presidente; José Arnaldo Vianna Cione, 2º vice-presidente;
Eduardo Roberto Alcântara Del Campo,
1º secretário; Luiz Fernando Rodrigues
Pinto Júnior, 2º secretário; José Roberto Rochel de Oliveira, 1º tesoureiro; Ana
Luiza Schmidt Lourenço Rodrigues, 2ª tesoureira; Thalez César de Oliveira, diretor de Relações Públicas; Darci Ribeiro,
diretor de Patrimônio; Maria Salete de
Miranda, diretora de Aposentados; José
Antônio Franco da Silva, diretor de Prerrogativas; Clóvis Alberto D’AC de Almeida, Ivan da Silva e Newton Silveira Simões Júnior, membros do Conselho Fiscal; e Eudes Quintino de Oliveira Júnior,
Sérgio Claro Buonamici e Vilson Baumgartner, suplentes do Conselho Fiscal.
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Extinção da entrância intermediária é
proposta no Conselho Superior do MP
Foto: Lucas Amaral/APMP

PGJ Gianpaolo Smanio adiantou que pretende criar Grupos de Trabalho para tratar de temas propostos

Primeira reunião do CSMP presidida pelo novo procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio (ao centro), seis dias após sua nomeação para o cargo

D

urante a reunião do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (CSMP) de 19/04, o
procurador de Justiça Marcio Sérgio Christino, que é, também, o 1º vice-presidente
da APMP, propôs a extinção da entrância
intermediária. A reunião foi a primeira do
colegiado presidida pelo novo procurador
geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio,
que adiantou que pretende criar Grupos
de Trabalho para tratar de temas propostos pelo conselheiro.
A ideia de Marcio Christino seria
uma alteração legislativa que possibilite a

extinção da entrância intermediária e sua
incorporação à final. “Existem regiões do
Estado onde praticamente não existem comarcas de entrância intermediária, o que
acarreta na criação de um gargalo que trava
a carreira, impedindo o promotor de progredir”, afirmou o procurador de Justiça.
O primeiro apoio à proposta, na
reunião do CSMP, veio do corregedor-geral
do Ministério Público de São Paulo (MPSP),
Paulo Afonso Garrido de Paula. “São temas que precisamos discutir. A recomposição da carreira é de primeira importância. Não sei se a extinção da intermediária

ou a criação, como existe em outras carreiras, de metas com regras de antiguidade, que possibilitasse a sequencia da carreira”, concordou.
Além de propor a extinção da entrância intermediária, Marcio Christino
também sugeriu possibilidade de implementação de novo calendário eleitoral (leia
abaixo). Gianpaolo Poggio Smanio concordou com as duas propostas: “A PGJ deverá instalar Grupos de Trabalho para estes
fins. Me comprometo a indicar membros
do CSMP para compor estes grupos, faremos junto com o Órgão Especial”.

Eleições no MPSP também são objeto de discussão no colegiado
A possibilidade de implementação de novo calendário eleitoral e de
que todos os pleitos ocorram na mesma data foi outra proposta apresentada
pelo conselheiro Marcio Sérgio Christino
no CSMP, em 19/04. “Uma de minhas
propostas diz respeito à alteração do
calendário eleitoral. As eleições no MP
obedecem cada qual a um calendário
próprio, o que implica dizer que a Instituição está permanentemente em uma
disputa eleitoral. Uma disputa eleitoral
contínua não favorece a administração
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pública. Creio ser urgente alteração no
calendário eleitoral com regras de transição para que, em um futuro próximo,
possamos concentrar todas – ou a maior
parte das – votações em uma única oportunidade”, afirmou, na ocasião, Marcio
Sérgio Christino – que é, também, o 1º
vice-presidente da APMP.
A ideia do conselheiro é fazer um
sério estudo para criação de um novo
calendário eleitoral, que reúna o maior
número de pleitos em uma única data,
o que permitiria uma administração in-

dependente deste calendário e concentraria as decisões políticas em uma
única oportunidade, com economia de
recursos e deslocamentos. “Temos no
Ministério Público, aproximadamente,
66 cargos cuja ocupação depende de
um processo eleitoral. Em São Paulo,
para se ter ideia, temos 55 vereadores,
um prefeito e um vice. Evidente que
isto é uma demonstração da vocação
democrática de nossa Instituição, mas
não impede que um calendário mais racional seja discutido”, defendeu.
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Carência de recursos da Procuradoria
Criminal é debatida no Conselho Superior
Foto: Lucas Amaral/APMP

Assunto foi abordado pelo conselheiro Márcio Sérgio Christino e apoiado pelo corregedor-geral

‘Recentemente, sequer a juntada de peças tem sido feita nos processos’, alertou Marcio Sérgio Chistino

A

carência de recursos na Procuradoria Criminal do Ministério
Público do Estado de São Paulo
(MPSP) e a necessidade de auxílio por
parte da Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ) para que os membros de segunda
instância possam trabalhar dentro da
normalidade foram debatidas na reunião do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) de 19/04. O assunto
foi abordado pelo conselheiro Marcio
Sérgio Christino, que é, também, 1º vice-presidente da APMP, e teve apoio do

corregedor-geral de Justiça, Paulo Afonso Garrido de Paula.
“Fui procurado por colegas da
Procuradora Criminal, que se mostraram muito preocupados com a carência
de recursos. Inclusive, recentemente,
sequer a juntada de peças tem sido feita nos processos em decorrência da ausência de pessoal. Há uma necessidade
premente de um auxílio para que essas
atividades administrativas possam ser retomadas e a Procuradoria possa atingir
sua normalidade”, explicou Marcio Chris-

tino, que, em 2015, atuou como secretário da Procuradoria Criminal do MPSP.
A proposta foi prontamente apoiada pelo corregedor-geral, Paulo Afonso
Garrido de Paula, que informou que em
meados de maio fará, pela primeira vez,
inspeções nas procuradorias. Ele também vê a necessidade de ajuda imediata aos colegas. “Já me enviaram dados
prévios e alguns são realmente preocupantes. O sistema hoje não dá conta da
demanda. Nós temos hoje, mensalmente, um excedente e isto não é culpa dos
colegas. Acho que a Procuradoria nunca trabalhou tanto. Vamos chegar dentro de pouco em uma situação de absoluto descontrole”, adiantou.
O conselheiro José Correia de Arruda Neto também pediu atenção ao
tema: “Faço parte da Procuradoria Criminal e conhecemos as deficiências que
existem lá. É uma Procuradoria muito
trabalhosa, que exige muita dedicação.
Quero me solidarizar com as palavras
do conselheiro Christino”. Por sua vez,
o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, comentou: “Posso
assegurar que já determinei alocamentos de funcionários, do quadro administrativo, para que a gente possa efetivar
o mais rápido possível soluções que são
pleiteadas, sobretudo, pela Procuradoria Criminal, que receberá da Procuradoria-Geral de Justiça a atenção devida”.

Conselheiros apoiaram a nomeação do PGJ mais votado
Durante reunião do CSMP de
12/04, os conselheiros apoiaram a
nomeação para o cargo de procurador-geral de Justiça do candidato mais votado pela classe, Gianpaolo Poggio Smanio – o que de fato
ocorreu no dia seguinte (13/04). Na
ocasião, foi citada a campanha feita pela APMP, #queroomaisvotado,
que reuniu mais de 600 assinaturas
de membros do MPSP e as entregou

8

ao governador Geraldo Alckmin (PSDB)
no dia do pleito, 09/04 (leia mais nas
páginas 4 e 5).
Outro ponto exaltado pelos
membros do CSMP foi o alto nível e
serenidade dos três candidatos durante a campanha eleitoral, sem a utilização de agressões ou acusações. Além
de Gianpaolo Smanio, concorreram os
procuradores de Justiça Eloisa de Souza Arruda e Pedro de Jesus Juliotti.

“Todos estavam muito bem preparados”, elogiou a conselheira Monica Marcondes Desinano. Sua afirmação foi complementada pelo colega
Luís Paulo Sirvinskas (que é, também,
um dos diretores de Gestão Ambiental
da APMP): “Gostaria de parabenizar a
campanha realizada pelos colegas, de
alto nível, e reafirmar o desejo de que
a escolha do governador recaia sempre sobre o candidato mais votado”.
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Gilmar Mendes palestra em inauguração
de Núcleo do Ceaf/ESMP na Barra Funda
Foto: Lucas Amaral/APMP

Transmitido ao vivo do evento pela APMP foi elogiada pelo diretor da ESMP e pelo secretário do CSMP

Marcio Sérgio Christino, Felipe Locke Cavalcanti, palestrante Gilmar Mendes e Antonio Carlos da Ponte
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avaliou. Além do ministro Gilmar Mendes, compuseram a mesa do evento no
Fórum da Barra Funda o presidente da

Foto: Divulgação

E

m 04/04, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes foi o palestrante inaugural do 20° Núcleo do Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional/Escola
Superior do Ministério Público (Ceaf/
ESMP) no Complexo Judiciário “Ministro Mário Guimarães” (Fórum Criminal
da Barra Funda). O evento, que contou
com cerca de 100 pessoas e foi transmitido ao vivo pelo site da APMP – iniciativa elogiada pelo diretor da ESMP,
Antônio Carlos da Ponte, e, posteriormente, em 05/04, no Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP), pelo secretário do colegiado, Tiago Cintra Zarif.
No Fórum da Barra Funda, Gilmar
Mendes, que deverá assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
no dia 12/05, palestrou sobre “Democracia, Representação Política e o Papel
do Ministério Público e do Poder Judiciário Brasileiro” e focou grande parte
de sua apresentação na necessidade de
uma reforma política estruturante no
país. “Precisamos enfrentar uma reforma política profunda. É preciso buscar
o fortalecimento do sistema político representativo. As pessoas estão demonstrando um imenso inconformismo com
o quadro político do país. Hoje o que
produzimos é um modelo distorcido”,

APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o secretário do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), Tiago Cintra Zarif,
o (então) procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, o diretor
da ESMP, Antonio Carlos da Ponte, e o
juiz criminal Paulo Eduardo Sorci. Também representou a APMP no evento o
1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, que é conselheiro do CSMP.
“Ressalto a importância do que
a Associação fez, da transmissão para
toda a classe do evento. Isso é importante pela possibilidade dos colegas de
longe assistirem sem precisar se deslocar
para a capital. É interessante que, toda
vez que houver oportunidade, a Associação sempre esteja presente para fazer essa divulgação de interesse de toda
a Instituição”, elogiou, em reunião do
Conselho Superior, Tiago Zarif.

EVENTO NA ESMP - O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou
em 14/04 da solenidade de abertura do Curso do Programa Nacional da Escola
do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (PNCOC/GNCOC),
realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público (Ceaf/
ESMP) e Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) no auditório da
ESMP, com as presenças de membros, analistas e técnicos do MPSP, que atuam
preferencialmente em Grupos Especiais. Compuseram a mesa e fizeram uso da
palavra o presidente da APMP, o diretor da ESMP, Antonio Carlos da Ponte, e o
presidente do GNCOC e procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Carlos André Mariani Bittencourt. Também compuseram a mesa solene o procurador-geral
de Justiça de Sergipe, José Rony Silva Alvarenga, e o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Criminal do MPSP (CAOCrim), Everton Luiz Zanella.
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APMP defende promotores e juíza

Diretoria fez ato de desagravo a Goiaci de Azevedo Jr., divulgou

Foto: /APMP

Departamento de Patrimônio, Fabiola Moran Faloppa, a diretora do Departamento
de Relações Públicas e
de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, um
dos diretores do Departamento de Esportes, Luciano Gomes de
Queiroz Coutinho, o diretor adjunto da Regional Guarulhos, Rodrigo
Merli Antunes, um dos
membros do Conselho
Fiscal (e coordenador
geral dos Grupos de Estudos), Pedro Eduardo
de Camargo Elias, um
dos diretores do Departamento Cultural,
André Pascoal da Silva, o também diretor As diretoras da APMP Mulher Maria Gabriela Manssur (1ª à esquerda), Celeste Santo
do Departamento de valcanti, o 1º tesoureiro Marcelo Rovere e o diretor Gabriel Inellas, autoridades e con
Patrimônio, João Carlos Calsavara, um dos diretores do De- nistério Público (ESMP), os assessores da
partamento de Prerrogativas Financeiras Procuradoria-Geral de Justiça Fernando
João Valente Filho, dois diretores do De- Pereira da Silva e Virgílio Antonio Ferraz
partamento de Prerrogativas Funcionais, do Amaral e os procuradores de Justiça
Geraldo Rangel de França Neto e Silvia Eloisa de Souza Arruda e Pedro de Jesus
Reiko Kawamoto, e um dos diretores do Juliotti, que eram candidatos ao cargo
Departamento de Publicações, Aluísio Antonio Maciel Neto.
Marcaram presença no evento AleA APMP divulgou, no dia 18/04, Nota de Apoio
xandre Rocha Almeida
de Moraes, assessor da
ao promotor de Justiça da Comarca de Itararé, Noel
Escola Superior do MiRodrigues de Oliveira Júnior, que “foi vítima de injúrias e inverdades proferidas pelo vereador do Município Willer Costa Mendes (PT/SP), nos últimos
meses, difundidas por meio de jornais locais e vídeos via ‘Youtube’, nas quais o parlamentar coloca
sob suspeição a ética e a conduta do promotor em
processos nos quais o nobre colega jamais atuou”.
De acordo com a Nota, “a APMP julga inadmissível a atitude do referido vereador e repudia
qualquer ato que prejudique, como neste caso, a
independência funcional, a credibilidade e a capacidade de investigação dos membros do Ministério
Público de São Paulo. O promotor de Justiça, com
quem a APMP se solidariza, agiu sempre com conFoto: Lucas Amaral/APMP

N

o mês de abril, a APMP manifestou-se publicamente em defesa
de colegas do Ministério Público
e da Magistratura que sofreram agressões e ofensas recentemente: realizou
no Complexo Judiciário “Ministro Mário Guimarães” (Fórum Criminal da Barra
Funda) um ato de desagravo ao promotor de Justiça Goiaci Leandro de Azevedo
Júnior, divulgou uma Nota de Apoio ao
promotor de Justiça Noel Rodrigues de
Oliveira Júnior (leia texto abaixo) e fez,
em sua Sede Executiva, um ato em homenagem à juíza Tatiane Moreira Lima.
Em 08/04, a APMP fez o ato de
desagravo ao promotor Goiaci Leandro
de Azevedo Júnior, que, em 29/03, foi
agredido, desacatado e desrespeitado
pelo advogado Gerson Fernandes Varoli Aria durante sessão do Tribunal do Júri
em Carapicuíba, região metropolitana de
São Paulo. Mais de 100 colegas do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP) compareceram ao ato. A mesa
do evento foi composta pelo promotor
Goiaci Leandro de Azevedo Júnior (que
é um dos diretores do Departamento de
Jurisprudência Criminal da APMP), pelo
presidente da entidade de classe, Felipe
Locke Cavalcanti, pelo 1º vice-presidente
da APMP (e membro do Conselho Superior do Ministério Público), Marcio Sérgio Christino, e pelo diretor do Departamento de Prerrogativas da APMP, Salmo
Mohmari dos Santos Junior.
Também representaram a entidade de classe na ocasião o 1º secretário
Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, a diretora do

Nota de Apoio criticou ‘injúrias e in

Colegas aplaudem o promotor Goiaci de Azevedo Jr. (à direita) em ato na Barra Funda

10

APMP em Ação - Abril 2016

a que sofreram agressões e ofensas

u Nota de Apoio à Noel Oliveira Jr. e homenageou Tatiane Lima

sa dele, a juíza Camila
Rodrigues Borges de
Azevedo. Desde o início de suas gestão, há
três anos, a atual diretoria da APMP fez diversos atos de desagravo em defesa dos colegas, como os realizados
aos promotores de Justiça Sérgio Clementino, na Sede Regional da
entidade de classe em
São José do Rio Preto
(em 05/02/2013), Luiz
Alberto Segalla Bevilacqua, no Salão do Júri
do Fórum de Limeira
(em 18/03/2013), Dênis Henrique da Silva,
na Câmara Municipal
de Fernandópolis (em
12/07/2013), e Gustaos (7ª a partir da esquerda) e Fabiana Rocha Paes (10ª), o presidente Felipe Locke Cavo Yamaguchi Miyazaki,
nvidados durante a homenagem à juíza Tatiane Moreira Lima (8ª a partir da direita)
no Salão do Júri do Fóde procurador-geral de Justiça. O então rum de Palestina, região de São José do
candidato – e posteriormente eleito e Rio Preto (em 21/11/2014).
nomeado PGJ - Gianpaolo Poggio SmaATO DA APMP MULHER - Em 15/04,
nio não compareceu mas entrou em con- foi realizado, na Sede Executiva da APMP,
tato com o promotor Goiaci Leandro de um ato em homenagem à juíza Tatiane MoAzevedo Junior e também com a espo- reira Lima, da Vara de Violência Doméstica do Foro Regional
do Butantã, que sofreu
agressão física de um
homem em pleno Fórum, em março. O evenduta ilibada e combatividade, pautado pela isenção
to foi organizado pelo
Departamento APMP
e técnica processual”.
Mulher, representado na
A Nota também cita a ministra Carmem Lúcia, do
ocasião pelas diretoras
Supremo Tribunal Federal (STF), que afirmou que “(...) O
Celeste Leite dos Santos,
crime não vencerá a Justiça. Aviso aos navegantes dessas
Fabiana Dal’Mas Rocha
águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos
Paes e Maria Gabriela
não passarão a navalha da desfaçatez e da confusão enPrado Manssur, e reutre imunidade, impunidade e corrupção. Não passarão
niu juízas, promotoras
sobre os juízes e as juízas do Brasil. Não passarão sobre
e procuradoras de Jusnovas esperanças do povo brasileiro, porque a deceptiça, delegadas, advogação não pode estancar a vontade de acertar no espaço
das e diversas autoridapúblico. Não passarão sobre a Constituição do Brasil”.
des. O ato teve palestra
A APMP encerra a Nota garantindo que “tomará
sobre segurança pessoal e medidas de controle
todas as medidas cabíveis, nos âmbitos administrativo,
para reforçar a segurancriminal e cível, visando não só reparar o dano praticaça nos Fóruns, proferida
do, como também coibir novos episódios desse jaez”.
pela delegada da Polícia

nverdades’ proferidas por vereador
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Civil Fernanda Herbella Maia, que recebeu
certificado da APMP.
Outro certificado de homenagem
foi entregue à homenageada Tatiane Moreira Lima pela promotora de Justiça Ana
Paola Ferrari Ambra, que trabalha com a
juíza e estava presente no Fórum do Butantã no dia da agressão, 30/03. Compareceram ao ato na Sede Executiva, ainda,
as juízas Flavia Poyares Miranda e Maria
Domitila Prado Manssur Domingos, as advogadas Gislaine Caresia, presidente da
Comissão Especial do Cooperativismo da
OAB-SP, Kátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-SP, e
Marina Ganzarolli, assessora da Secretaria
Municipal de Política paras as Mulheres
(SMPM); a delegada de polícia dirigente
do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia Defesa da Mulher (DDMs)
de São Paulo, Gislaine Doraide Ribeiro
Pato, e a investigadora de Polícia Gislene
Carrillo Ramon; a procuradora de Justiça
aposentada Luiza Nagib Eluf, a procuradora de Justiça Maria Cristina Pera João Viegas, e as promotoras de Justiça Ana Maria
Castro Garns e Estefânia Ferrazzini Paulin, que é integrante do Grupo de Enfrentamento da Violência Doméstica (Gevid).
Celeste Leite dos Santos, Fabiana
Dal’Mas Rocha Paes e Maria Gabriela Prado Manssur compõem o Departamento APMP Mulher junto com as promotoras de Justiça Daniela Hashimoto, Fabíola
Sucasas Negrão Covas e Jaqueline Mara
Lorenzetti Martinelli. No evento realizado na Sede Executiva, além das diretoras do departamento e do presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, representaram a entidade de classe o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, um dos diretores do
Departamento de Segurança, Gabriel César Zaccaria de Inellas (que é, também, o
presidente da Comissão Processante Permanente do MPSP), uma das diretoras do
Departamento de Estudos Institucionais,
Anna Trotta Yaryd, e a titular do Conselho
Fiscal e uma das diretoras do Departamento de Convênios, Valéria Maiolini. Compareceram ao ato, também, o secretário do
Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP), Tiago Cintra Zarif, e o integrante
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores Pedro de Jesus Juliotti.
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Alesp protocola PL que autoriza Estado
a instituir projeto ‘Tempo de Despertar’
Foto: Assessoria de Imprensa/Alesp

Projeto foi motivado pelo trabalho da promotora Maria Gabriela Prado Manssur em Taboão da Serra

‘Objetivo é quebrar o ciclo da violência’, afirmou, na Assembleia Legislativa, a deputada Analice Fernandes
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méstica que estejam respondendo a
inquérito policial ou processo criminal, ou mesmo os que tenham mediFoto: Divulgação

A

deputada estadual Analice Fernandes (PSDB) protocolou em
08/03, Dia Internacional da Mulher, o Projeto de Lei (PL) 136/2016,
que autoriza o governo a implantar
dentro do Estado de São Paulo o projeto “Tempo de Despertar”, um trabalho com grupo de autores de violência
contra a mulher. O programa foi implantado, inicialmente, na comarca de
Taboão da Serra, em parceria com o
Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP) e o Poder Judiciário. A
proposta é de que os homens agressores participem de cursos e rodas de
conversa, mediadas por profissionais
de notório conhecimento sobre o tema.
“O objetivo é quebrar o ciclo de
violência, diminuindo a reincidência.
Em Taboão da Serra o programa tem
sido vitorioso neste sentido”, afirmou,
ao protocolar o PL 136/2016 na Assembleia Legislativa, a deputada estadual
Analice Fernandes.
O projeto “Tempo de Despertar” surgiu da experiência adquirida
pelo Núcleo de Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher
(Grande São Paulo II), do MPSP, desde 2010. Os autores de violência do-

das protetivas em andamento, deverão participar do programa. Frente a
esta demanda está a promotora de
Justiça Maria Gabriela Prado Manssur, uma das diretoras da APMP Mulher na APMP, que elaborou o projeto “Reflexão” (mais tarde rebatizado
como “Tempo de Despertar”).
Com esse trabalho, o MPSP verificou a necessidade de colocar à disposição dos homens autores de violência doméstica, grupos de reflexão e
discussão sobre o tema, a fim de desconstruir o aprendizado de dominação
e poder sobre a mulher. Em média,
cerca de 30 homens são encaminhados anualmente pelo MPSP para participar das atividades propostas pela
Coordenadoria dos Direitos da Mulher
da Prefeitura de Taboão da Serra. Os
índices de reincidência dos participantes são considerados baixos.

‘MOVIMENTO PELA MULHER’ - A 2º edição do ‘Movimento Pela Mulher’, corrida e caminhada de rua em defesa da igualdade de gênero, aconteceu em 20/03
nas imediações do Parque Ibirapuera, em São Paulo. A promotora de Justiça Maria Gabriela Prado Manssur, que integra o Departamento APMP Mulher na entidade de classe, foi uma das organizadoras do evento, ao lado das corredoras Débora Aquino e Paula Narvaes. Participaram da corrida e caminhada integrantes
do Ministério Público, magistratura, advocacia e de toda a sociedade. Parte da
renda foi revertida para ONGs e associações parceiras que dedicam suas atividades para o empoderamento feminino e pelo fim da violência contra a mulher.
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Combate à Violência Doméstica tem 20
cargos nomenclaturados pelo Órgão Especial
Nova Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher foi criada em 2015
Foto: Assessoria de Imprensa/APMP

O

Maria da Glória Galvão de Almeida (à esquerda) defende seu voto durante a reunião do Órgão Especial

procuradora de Justiça Maria da Glória
Villaça Borin Galvão de Almeida, que é,
também, uma das diretoras do Departamento de Previdência da APMP. Dois
outros procuradores, Martha de Toledo

Foto: Divulgação

Órgão Especial do Colégio de Procuradores aprovou por maioria
de votos, em 06/04, a nomenclaturação de 20 cargos para a Promotoria de Justiça de Combate à Violência
Doméstica contra a Mulher, que substitui o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid) e que foi criada pela Lei Complementar 1.268, sancionada em julho de
2015 pelo governador Geraldo Alckmin
(PSDB). Agora, a partir da nomenclaturação, ocorrerá a divisão de atribuições
e posterior realização, pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), de
concurso para provimento dos cargos. A
reunião foi a última presidida por Márcio
Fernando Elias Rosa, que encerrou seu
segundo mandato como procurador-geral de Justiça em 10/04.
Durante o debate no Órgão Especial, foi analisada preliminar de conversão da votação da matéria em diligência. O voto por essa alternativa foi apresentado e defendido, na reunião, pela

SEDE EXECUTIVA DA AAJUMP - O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou no dia 1º/04 da inauguração da Sede Executiva da Associação dos
Assistentes Jurídicos do Ministério Público do Estado de São Paulo (Aajump) na
Capital, na Rua Riachuelo, em frente ao edifício-sede do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) - onde também localiza-se a Sede Executiva da APMP.
Ele descerrou a placa comemorativa em companhia do presidente e do secretário-geral da Aajump, Marco Antonio Vicente Coelho e Vinicius Mendes, respectivamente, e do (então) procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa.
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Machado e Carlos Eduardo Fonseca da
Matta, manifestaram voto favorável a
essa conversão em diligência ao fazerem
uso da palavra, mas, na votação, a preliminar foi rejeitada por maioria de votos.
Na votação final, para nomenclaturação,
havia três propostas: de 16 cargos, apresentada pelo procurador Dimitrios Eugênio Bueri; de 20 cargos, sugestão original
apresentada pela Procuradoria-Geral de
Justiça (PGJ); e de 22 cargos, defendida
pelo procurador Marcos Hideki Ihara. A
nomenclaturação de 20 cargos venceu
por maioria de votos.
Na ocasião, estavam presentes
três promotoras de Justiça que atuam
no Gevid, Fabíola Sucasas Negrão Covas (que é, também, um das diretoras
da APMP Mulher na entidade de classe),
Silvia Chakian de Toledo Santos e Valéria
Diez Scarance Fernandes. O início dessa
reunião do Órgão Especial também foi
acompanhado pelo procurador-geral do
Ministério Público de Contas do Estado
de São Paulo (MPC/SP), Rafael Neubern
Demarchi Costa, pelo presidente do Tribunal de Justiça Militar (TJM), Silvio Hiroshi Oyama, e pelo membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Arnaldo
Hossepian Salles Lima Júnior.
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Norma Cavalcanti toma posse para novo
mandato como presidente da Conamp
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Componentes da diretoria da Conamp para o biênio 2016/2018 durante a solenidade de posse, em 29/03

ma Cavalcanti pela recondução à presidência e saudando a diretoria empossada. Ao ex-presidente da Conamp, César
Bechara Nader Mattar Junior, foi entregue a Medalha de Ordem do Mérito da

Conamp. “Seu trabalho foi reconhecido
pelo Conselho Deliberativo, porque foi
baseada em princípios éticos e democráticos, por isso a honraria é merecida”, disse Norma Cavalcanti.

Foto: Assessoria de Imprensa/APMP

F

oi realizada em 29/03 sessão solene de posse dos novos componentes da diretoria, do Conselho
Fiscal e das diretorias regionais da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) para o biênio
2016/2018. Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, do Estado da Bahia, foi reconduzida à presidência da entidade. A
1º vice-presidência ficou a cargo de Victor Hugo Palmeiro de Azevedo (do Estado do Rio Grande do Sul), a 2ª vice-presidência, Nedens Freire Vieira (de Minas
Gerais) e o secretário-geral é Elísio Teixeira (do Distrito Federal e Territórios).
A diretoria da APMP, representada por
seu presidente, Felipe Locke Cavalcanti,
e pelo 1º tesoureiro, Marcelo Rove, marcou presença n o evento, que aconteceu
no espaço Dúnia City Hall, em Brasília.
“O Brasil inteiro está aqui representado e unido, todos conscientes da
caminhada e do compromisso de continuar agindo com dinamismo e espírito empreendedor, buscando a valorização dos membros da nossa Instituição,
como agentes eficazes na transformação da realidade social”, discursou, na
ocasião, Norma Cavalcanti. “Somos nós,
procuradores e promotores de Justiça,
os defensores da ordem jurídica e do
regime democrático, fiscalizadores dos
Poderes de Estado, para que sejam respeitados os direitos assegurados na própria Carta Magna”, acrescentou.
Recentemente, a Conamp lançou
a campanha #NÃOPASSARÃO, com o objetivo de valorizar a atuação do Ministério Público. Seu primeiro tema é: “CORRUPTOS #NÃOPASSARÃO”. Junto com a
APMP e demais associações estaduais,
a entidade nacional também apoia a
iniciativa “10 medidas contra a corrupção”, liderada pelo Ministério Público
Federal (leia mais na próxima página).
HOMENAGENS - O presidente
do Conselho Nacional de ProcuradoresGerais (CNPG), Lauro Machado Nogueira, também discursou na solenidade de
posse da Conamp, parabenizando Nor-

Foto: Assessoria de Imprensa/Conamp

APMP foi representada pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - A Diretoria da APMP recebeu, em 28/03, visita da procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal
(MPC/DF) e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas
(CNPGC), Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, que estava acompanhada por Rafael Neubern Demarchi Costa, procurador-geral do Ministério Público de Contas
de São Paulo (MPC/SP). Eles foram recebidos pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino (que integra, também, o Conselho Superior do Ministério Público), o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt
Perez, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e um dos diretores do Departamento de
Segurança, Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas – que é, também, o presidente da
Comissão Processante Permanente do Ministério Público de São Paulo (MPSP).
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Diretoria da APMP participa da entrega
de propostas anticorrupção do MPF
Fruto da campanha ‘10 medidas contra a corrupção’, documento foi entregue na Câmara Federal
Foto: APMP

A

poiadora da causa, a diretoria
da APMP acompanhou, no dia
29/03, a solenidade de entrega
pela sociedade civil à Frente Parlamentar de Combate à Corrupção da Câmara Federal, de mais de 2 milhões de assinaturas coletadas pela campanha “10
medidas contra a corrupção”, de iniciativa do Ministério Público Federal (MPF).
O evento reuniu mais de 600 pessoas,
entre autoridades, artistas, representantes de entidades civis e voluntários.
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º tesoureiro Marcelo Rovere presenciaram o ato final,
que aconteceu no Auditório Nereu Ramos da Câmara Federal, em Brasília, de
um movimento que começou em julho
de 2015, com o objetivo de conseguir
assinaturas suficientes para apresentar
um projeto de iniciativa popular. Rapidamente, obteve apoio de mais de mil
instituições que mobilizaram voluntários em todo o país.
O documento entregue aos parlamentares contêm 20 propostas legislativas divididas em dez temas, que devem ser adotadas para prevenir, coibir

O presidente da APMP durante a entrega das assinaturas da campanha do MPF, na Câmara Federal

e punir quem cometer crime de corrupção. A maioria delas tem origem na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada em Mérida, no México, em 2003, e ratificada pelo Brasil. No

entanto, elas ganharam força com o impacto da Lava-Jato, cuja força-tarefa no
Paraná rabiscou as primeiras ideias ainda em 2014. Mais informações no portal www.10medidas.mpf.mp.br

Felipe Locke Cavalcanti participa de ato no Largo São Francisco
Foto: APMP

dade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) no
Largo do São Francisco, em
São Paulo. Cerca de três mil
pessoas compareceram, entre eles três responsáveis por
protocolar pedido de abertura
de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff: o procurador de Justiça
aposentado Hélio Bicudo, o
Ato reuniu juristas, ex-alunos e professores da Faculdade de Direito
ex-ministro da Justiça Miguel
O presidente da APMP, Felipe Lo- Reale Júnior e a jurista Janaína Paschoal.
cke Cavalcanti, participou, em 04/04,
Durante o ato, Felipe Locke Cado “Grande Ato em Defesa das Insti- valcanti destacou a coragem dos protuições”, que reuniu juristas, estudan- motores de Justiça de São Paulo, Cássio
tes, ex-alunos e professores da Facul- Roberto Conserino, Fernando Henrique
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de Moraes Araújo e José Carlos Guillem
Blat, que pediram, em março, a prisão
preventiva do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva: “A prisão preventiva se mostrou necessária.
Ele tentou obstruir a Justiça”. Discursaram também, entre outros o advogado Modesto Carvalhosa, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) federal, Ophir Cavalcanti, o presidente da OAB/SP, Marcos da
Costa, a professora Ada Pellegrini Grinover, a advogada Maristela Basso, e
o professor de Direito Marco de Lucca. Treze dias depois, em 17/04, o processo de impeachment de Dilma Rousseff foi aprovado na Câmara Federal.
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APMP antecipou vacinação antig

G

raças ao esforço da parceria entre a APMP e o plano de saúde
Lincx, a vacinação antigripal totalmente gratuita para associados, cônjuges, filhos e dependentes legais foi
antecipada, em abril, na Capital e em
todas as Sedes Regionais do Estado de
São Paulo: Araçatuba, Bauru, Campinas,
Franca, Guarulhos, Marília, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São
José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. A imunização foi feita mesmo com
o agravamento da situação da saúde
no país, com aumento desproporcional
da procura por vacinas contra a Gripe
H1N1 e consequente escassez generalizada desse produto no mercado.
A APMP cumpriu, assim, o compromisso de antecipar em um mês a vacinação, que costuma oferecer apenas
em maio. Em 2015, por exemplo, a entidade de classe fez a imunização nos
dias 13 e 14 de maio e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP),
no dia 6 de junho. Merece destaque,
também, o fato de que a APMP – mesmo não sendo um órgão público da

área de saúde e não tendo este serviço como atividade-fim – foi a única entidade de classe do sistema de Justiça
em todo o país, neste ano, a ofertar a
imunização, em razão do surto da gripe causada pelo vírus H1N1.
Além disso, a mobilização incessante do Departamento Médico resultou no expressivo aumento de 117% no
número de doses compradas e aplicadas, passando de 1.700, em 2015, para
a significativa marca de 3.600, em 2016
(leia mais nas páginas 18 e 19). “Enfrentamos graves obstáculos neste ano, devido à total escassez de vacinas – algo
verificado, inclusive, nos maiores hospitais particulares de São Paulo. Mas decidimos enfrentar o problema e, além
de garantir a imunização totalmente
gratuita para os associados em todo o
Estado, a antecipamos, com sucesso,
em um mês”, ressalta o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti.
A compra das vacinas pela APMP
teve que ser feita, desta fez, conforme
disponibilidade dos distribuidores. Laboratórios produtores têm de aguardar

Fotos: Lucas Amaral/APMP

Imunização foi feita mesmo com a grave situação da saúde no

Como a região da Grande São Paulo, mais populosa, é a mais atin

Imunização por etapas obedeceu a
Neste ano, devido à escassez de
vacinas e aos diversos obstáculos aos
processos de compra, entrega e aplicação das doses, a antecipação da imunização gratuita oferecida para associados, cônjuges, filhos e dependentes legais foi feita por etapas, obdeceu ao critério de áreas mais atingidas pela Gripe
H1N1 no Estado de São Paulo, segundo
dados (sempre atualizados) da Secretaria Estadual da Saúde e do Ministério da
Saúde. Como a região da Grande São
Paulo, mais populosa, é a mais atingida, a vacinação foi feita primeiro pela
APMP na Capital. Todas as datas, horá-
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rios, endereços e justificativas sobre as
etapas de vacinações foram informadas
por comunicados, em prazo hábil, para
todos os associados.
A antecipação da vacinação na cidade de São Paulo ocorreu no dia 13/04,
em dois locais: na Sede Executiva da APMP,
no Centro, e no Complexo Judiciário “Ministro Mário Guimarães”/ Fórum Criminal
da Barra Funda. Tanto na Capital quanto
no Interior, o período de imunização seguiu o padrão de 10h às 18h ou enquanto
durou a quantidade de doses disponibilizadas, previstas por cada uma das Regionais para atender sua demanda.

Seguindo o critério de regiões com
maior índice de casos da Gripe H1N1 (pelos
dados dos governos estadual e federal), a
1ª etapa da antecipação da vacinação ofertada gratuitamente pela APMP no Interior
ocorreu na Sede Regional de São José do Rio
Preto, em 15/04. As etapas seguintes aconteceram em Araçatuba (18/04), Campinas
(19/04) e Piracicaba (20/04). Foi então que a
diretoria da entidade de classe, seu Departamento Médico e o parceiro plano de saúde Lincx fizeram um esforço final para concluir a antecipação da vacinação em abril.
Com a compra e liberação de novos lotes de doses, a imunização foi feita
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gripal gratuita em todo o Estado
país e a escassez generalizada de vacinas contra a Gripe H1N1

ngida pela Gripe H1N1, a vacinação foi feita primeiro pela APMP na Capital; etapas no Interior seguiram mesmo critério

liberação legal e obrigatória de novos
lotes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que retarda todo o processo de venda, entrega e aplicação. Outro complicador foi
a necessidade de cuidados especiais
com logística: a diretoria da entidade
de classe chegou até a oferecer auxílio para o transporte das vacinas para
o Interior, mas a empresa responsável
argumentou que o encadeamento é essencial para a efetividade da campanha.
Ou seja, somente a empresa responsável pela imunização, com profissionais habilitados e logística adequada, pode entregar e aplicar as vacinas.
Por todos esses motivos, a empresa comunicou que não conseguiria cumprir o
cronograma previamente estabelecido
para a APMP - em uma só data, na Capital e em todas as Sedes Regionais do
Interior do Estado. Como um primeiro
lote de vacinas já havia sido entregue,
com prazo de armazenamento e risco
de perda, a solução foi escalonar a sequência da imunização, que foi concluída com sucesso (leia matéria abaixo).

nos dias 25 e 26/04 em nove Sedes Regionais de uma só vez: Bauru, Franca, Guarulhos, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e Taubaté.
“Por tudo isso, comemoramos o sucesso
da antecipação de sua vacinação gratuita
e agradecemos a compreensão dos associados, o esforço do Departamento Médico, a cargo do diretor Luiz Roberto Cicogna Faggioni e do gerente Gledson Maia,
a colaboração dos diretores regionais e
a dedicação dos nossos funcionários, do
plano de saúde Lincx, dos distribuidores
e de todos os envolvidos”, afirma Felipe
Locke Cavalcanti, presidente da APMP.

APMP em Ação - Abril 2016

Fotos: Lucas Amaral/APMP

ao critério de áreas mais atingidas

Gianpaolo Poggio Smanio, novo PGJ, assina formulário para vacinar-se gratuitamente na Sede Executiva
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Número de vacinas ofertadas pela

A

lém de conseguir antecipar em
um mês sua vacinação antigripal
gratuita para os associados, cônjuges, filhos e dependentes legais em
todo o Estado de São Paulo, a APMP ainda teve aumento de 117% no número
de doses compradas e aplicadas, passando de 1.700, em 2015, para a significativa marca de 3.600, em 2016. Graças ao esforço de seu Departamento
Médico e à parceria com o plano de
saúde Lincx, a APMP enfrentou a grave escassez de vacinas e foi a única entidade de classe do sistema de Justiça
em todo o país, neste ano, a ofertar a
imunização, em razão do surto da gripe causada pelo vírus H1N1.
O expressivo aumento no número de doses garantiu que a vacinação gratuita da APMP fosse realizada,
em abril, na Capital e em todas as Sedes Regionais do Estado de São Paulo:
Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca,
Guarulhos, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do
Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. A entidade de classe cumpriu, assim, o compromisso de antecipar em um mês a vacinação, que costuma oferecer apenas

em maio. Em 2015, por exemplo, a entidade de classe fez a imunização nos
dias 13 e 14 de maio e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP),
no dia 6 de junho.
Para se ter uma ideia do esforço realizado neste ano, com a compra,
entrega e aplicação de 3.600 doses em
todo o Estado, no primeiro ano de mandato da atual diretoria da APMP, em
2013, a quantidade total foi de 1.000
vacinas aplicadas. No ano seguinte,
sempre com o propósito de expandira a imunização gratuita ofertada aos
seus associados, cônjuges, filhos e dependentes legais, o Departamento Médico – a cargo do diretor Luiz Roberto
Cicogna Faggioni e do gerente Gledson Maia – conseguiu comprar e aplicar ainda mais vacinas: 1.459.
Em 2015, como dito acima, o número subiu para 1.700 doses e, agora,
mesmo com o agravamento da situação
da saúde no país, com aumento desproporcional da procura por vacinas contra a Gripe H1N1 e consequente esgotamento desse produto no mercado, a
quantidade de vacinas ofertadas pela
APMP teve o significativo incremen-

Foto: Lucas Amaral/APMP

Doses compradas e aplicadas gratuitamente pela entidade de

Com as vacinas Fluarix® Tetra da GlaxoSmithkline Brasil e Influv

Imunização à Gripe H1N1 é garantid
O primeiro lote disponibilizado
para a APMP aplicar em seus associados
foi do produto Fluarix® Tetra da GlaxoSmithkline Brasil, hoje completamente esgotado no mercado nacional. Devido ao
problema com a distribuição da vacina,
foram priorizadas as áreas mais atingidas pela Gripe H1N1, apontadas pelos
dados (constantemente atualizados)
da Secretaria Estadual da Saúde e pelo
Ministério da Saúde como os mais críticos do Estado, com maior número de
casos e mortes por complicações com a
doença. Estas vacinas foram destinadas
à Capital e às Sedes Regionais de Bau-
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ru, Sorocaba, Campinas, São José do Rio
Preto, Piracicaba e Araçatuba.
Para cumprir seu cronograma de
vacinação e com total confiança na qualidade do produto oferecido, a diretoria da
APMP concluiu a imunização, após complicada busca por produtos, com a vacina holandesa Influvac® Vacina Influenza
Trivalente, fabricada e importada pelo Laboratório Abbot. O produto é atualizado
com Cepas 2016, que imunizam contra os
principais vírus, inclusive o H1N1, que estão em circulação no país.
Esta vacina não estava disponível em um primeiro momento no país. A

APMP foi uma das primeiras a conseguir,
em 22/04, lotes do produto para atender
a seus associados e dependentes. Vale
explicitar que a cepa sobressalente, que
consta da vacina Tetra da Glaxo, sequer
foi detectada no Brasil e não se trata do
vírus H1N1, cujos casos de infecção causam hoje maior preocupação.
Notícia do site Minha Vida, especializado em Saúde, publicada em 11/04,
informa que, de acordo com o médico infectologista Celso Granato, professor livre docente da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Estado de
São Paulo (Unifesp) e diretor científico
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a APMP aumentou 117% em 2016
classe aumentaram de 1.700, em 2015, para 3.600 neste ano

vac® Vacina Influenza Trivalente, a APMP garantiu, gratuitamente, imunização à Gripe H1N1 na Capital e no Interior

to de 117%, chegando a 3.600 doses.
Lembrando que neste ano, com a escassez generalizada, a compra das vacinas teve que ser feita conforme disponibilidade dos distribuidores.
Laboratórios produtores têm de
aguardar liberação legal e obrigatória
de novos lotes pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que
retarda todo o processo de venda, entrega e aplicação. Como citado aqui, outro complicador foi o cuidado especial
exigido pela operação logística: a diretoria da entidade de classe chegou até
a oferecer auxílio para o transporte das
vacinas para o Interior, mas a empresa responsável argumentou que o encadeamento é essencial para a efetividade da campanha. Ou seja, somente
a empresa, com profissionais habilitados e logística adequada, pode entregar e aplicar as vacinas.
Com tudo isso, porém, a APMP
conseguiu garantir a antecipação da
vacinação gratuita em todo o Estado
de São Paulo – para associados, cônjuges, filhos e dependentes legais – e
com expressivo aumento de 117% no
número de doses ofertadas.

da mesmo com produtos diferentes
do laboratório Fleury, as pessoas que
tomaram ou ainda vão tomar a vacina trivalente não precisam se sentir
inseguras em relação a ela, pois ambas protegem contra o vírus H1N1,
causador do surto de gripe. Segundo
o especialista, o que a vacina quadrivalente faz é proteger contra um tipo
de vírus B que é muito difícil de afetar a população.
Por sua vez, Ana Escobar, médica e professora livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP), afirmou, em notícia
do portal G1 publicada em 04/04, que
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“quem determina a composição necessária dos vírus contidos na vacina é a
OMS (Organização Mundial de Saúde)
que se baseia na maior circulação observada de vírus no hemisfério norte no
ano anterior. Em novembro de 2015, a
Anvisa endossou a orientação da OMS
e a vacina trivalente 2016, que contem
os vírus determinados pela OMS, está
sendo produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Importante reiterar
que todas estas vacinas – da rede pública ou privada, trivalente ou tetravalente – protegem eficazmente contra
os vírus da gripe de 2016”.

Segundo o próprio Ministério
da Saúde, que está imunizando a população com vacinas trivalentes produzidas pelo Instituto Butantã, não
há sequer um caso registrado no país
por contaminação por este vírus. Por
fim, é importante ressaltar que, mesmo não sendo um órgão público da
área de saúde e não tendo este serviço como atividade-fim, a APMP cumpriu o compromisso de antecipar a vacinação no mês de abril, que costuma
ocorrer apenas em maio - e gratuitamente, na Capital e em todas as Sedes Regionais no Interior do Estado.
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A Associação Paulista do Ministério Público realizará o XLIV SEMINÁRIO
JURÍDICO DAS TESES e ENCONTRO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
entre os dias 07 e 11 de dezembro de 2016 (quarta a domingo), no CASA GRANDE
HOTEL RESORT & SPA, localizado na cidade de Guarujá/SP.

INSCRIÇÕES:
Pessoalmente, pelo telefone (11) 3188-6464 – opção 5
com o depto de eventos ou e-mail: eventos@apmp.com.br

