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Ex-presidente Lula é denunciado
e APMP apoia PGR e promotores
Foto: APMP

Associação defendeu investigação e participou de manifestações por mudança

REFORÇO NA VACINAÇÃO – Além de antecipar com sucesso, no mês de abril, a
vacinação gratuita contra a Gripe H1N1 para todos os associados, cônjuges, filhos
e dependentes legais na Capital e em todas as Sedes Regionais do Interior, a APMP
conseguiu fazer, em maio, um reforço com segunda etapa nas cidades de Campinas e São Paulo. A campanha deste ano teve início e foi encerrada na Capital exatamente para que no intervalo fossem privilegiadas as Sedes Regionais do Interior
e garantido o equilíbrio entre as regiões. A APMP foi a única entidade de classe do
sistema de Justiça, no país, a ofertar gratuitamente a imunização. E aplicou a quantidade recorde de 3.600 doses, um aumento de 117% em relação a 2015. Página 15
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APMP divulgou Notas de Apoio
tanto ao procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, que
incluiu, em maio, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em denúncia apresentada contra o senador Delcídio do
Amaral e o banqueiro André Esteves,
quanto aos promotores de Justiça paulistas Cássio Roberto Conserino, Fernando Henrique de Moraes Araújo,
José Carlos Guillem Blat e José Reinaldo Carneiro, que atuaram conjuntamente nas investigações que culminaram, em março, na denúncia e pedido de prisão do ex-presidente por crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e formação
de quadrilha. Em abril, a entidade de
classe participou do “Grande Ato em
Defesa das Instituições”, que reuniu
mais de três mil pessoas, incluindo juristas, estudantes, ex-alunos e professores, que se manifestaram por mudança no governo federal, o que ocorreu
em maio. Páginas 2 (Editorial), 6 e 7

Michel Temer quer manter tradição de nomear mais votado para PGR – Página 8
Escola Superior do MP teve palestras com procuradores da Lava Jato –

Página 9

Nota da APMP parabenizou Alexandre de Moraes, ministro da Justiça – Página 9
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

A APMP E OS NOVOS RUMOS DO PAÍS
No mês de maio, o conturbado
cenário político brasileiro divisou novos horizontes com o afastamento da
presidente Dilma Rousseff e a assunção
de Michel Temer ao cargo de maior importância do país. Com isso, uma nova
equipe de governo assumiu suas funções e a sociedade aguarda pelo redirecionamento dos rumos administrativos da União, pela recuperação econômica frente à aguda crise que enfrentamos e pela pacificação dos ânimos
agitados pelo enfrentamento político dos últimos anos. Porém, não podemos abandonar o que nos levou a
essa mudança: a contínua apuração,
julgamento e punição de figuras políticas e governantes envolvidos em
crimes de corrupção e outros delitos.
Neste sentido, em maio, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot incluiu o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva em denúncia apresentada contra o senador Delcídio do Amaral e o banqueiro André Esteves [leia
nas páginas 6 e 7]. A APMP divulgou
Notas em apoio ao chefe do Ministério Público Federal, pela corajosa atitude, e também aos promotores de Justiça paulistas Cássio Roberto Conserino,
Fernando Henrique de Moraes Araújo,
José Carlos Guillem Blat e José Reinaldo
Carneiro, que atuaram conjuntamente
nas investigações que culminaram, no
mês de março, na primeira denúncia e
pedido de prisão do ex-presidente Lula.
Vale recordar: essa denúncia do
Ministério Público do Estado de São Paulo só ocorreu depois que a APMP fez,
em fevereiro, na tribuna do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP),
a defesa dos promotores paulistas em
sessão histórica na qual aquele colegiado decidiu, por unanimidade, pela
continuidade da investigação no denominado “Caso Tríplex”. Depois disso,
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nossa entidade
de classe também esteve presente, no mês
de abril, do “Grande Ato em Defesa
das Instituições”, que reuniu juristas,
estudantes, ex-alunos e professores
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) no Largo
do São Francisco, na Capital paulista.
Naquela ocasião, estavam presentes três responsáveis por protocolar pedido de abertura de impeachment
da presidente da República, o procurador de Justiça aposentado Hélio Bicudo, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior e a jurista Janaína Paschoal.
Treze dias depois o impeachment foi
aprovado na Câmara Federal, consagrando a vontade da população organizada, que clamou nas ruas contra a
corrupção e por uma reformulação governamental que garantisse maior segurança e lisura administrativa ao país.
Assim, desde a defesa dos promotores
paulistas e do direito de investigação
do Ministério Público até a participação nas justas e democráticas manifestações da sociedade civil, culminando
no impeachment e na correção de rumos, a APMP esteve presente e atuante, em defesa de um Brasil melhor.
E seguiremos apoiando ações,
investigações e denúncias como as do
PGR e do MPSP, como as que envolvem o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e
outras figuras políticas, de todos os partidos, para que nós, como promotores e
procuradores de Justiça, possamos efetivamente cumprir nossa missão: servir –
e muito bem – a população. Ao trabalho!
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação
Paulista do Ministério Público
Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática
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Em visita oficial à PGJ, diretoria da APMP
lista sugestões e reivindicações da classe
Associação também ofereceu ao procurador-geral estrutura para projetos e eventos conjuntos
Fotos: APMP

E

m busca de diálogo propositivo
com a administração superior
e união para tratar assuntos de
interesse institucional, a diretoria da
APMP visitou oficialmente, no dia 10/05,
o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, e sua equipe. Os dirigentes da entidade de classe levaram
sugestões e antigas reivindicações da
classe para que sejam analisadas pelo
novo PGJ e, além disso, ofereceram a
estrutura da Associação para que projetos conjuntos possam ser efetivados
com o Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP).
Foram abordados temas como
a equiparação com o Judiciário, créditos a receber, direitos dos aposentados, formação de grupos de trabalho
e acompanhamento de todos os projetos de interesse do Ministério Público
na Assembleia Legislativo de São Paulo (Alesp) e no Congresso Nacional. Foi
debatida, ainda, a possibilidade de realização de evento conjunto, proposto
pela APMP, para a discussão do novo
Código de Processo Penal (CPP). O que
buscamos, enquanto associação, é gerar
soluções e lutar pelas prerrogativas de
nossos associados”, afirmou Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP. O

Junto com a sua equipe, o PGJ Gianpaolo Poggio Smanio (ao centro) recebeu os dirigentes da APMP

PGJ comentou: “Precisamos estar mesmo alinhados neste momento de crise”.
Representaram a APMP, além do
presidente, o 1º vice-presidente, Marcio
Sérgio Christino, o 2º vice-presidente,
Gabriel Perez Bittencourt, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, o 2º
secretário, Tiago de Toledo Rodrigues,
o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, as diretoras dos Departamentos de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, e de
Relações Públicas e Eventos, Paula Castanheira Lamenza, o diretor do Depar-

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA - A diretoria da APMP recebeu, em 18/05, visita do novo
secretário do Estado da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, procurador
de Justiça licenciado. Ele foi recepcionado, na Sede Executiva, pelo presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino (que
é, também, membro do Conselho Superior do Ministério Público), pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, e pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior.
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tamento de Prerrogativas, Salmo Mohmari dos Santos Júnior, o diretor do
Fundo de Emergência, Edson Alves Costa, um dos diretores do Departamento
de Segurança, Gabriel Cesar Zaccaria
de Inellas, um dos diretores do Departamento de Informática, João Eduardo
Gesualdi Xavier de Freitas, uma das diretoras da APMP Mulher, Celeste Leite dos Santos, o assessor especial da
Presidência, José Oswaldo Molineiro,
e o membro do Conselho Fiscal Pedro
Eduardo de Camargo Elias.
Também estavam presentes os
subprocuradores-gerais José Antonio
Franco da Silva (de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais),
Mario Luiz Sarrubbo (Políticas Criminais e Institucionais), Nilo Spinola Salgado Filho (Jurídico e de Competência
Originária), Paulo Sérgio de Oliveira e
Costa (Planejamento Institucional), o
diretor-geral do MPSP, Ricardo Barros
Leonel, o secretário administrativo da
PGJ, Luiz Henrique Dal Poz, o secretário executivo da PGJ, Fábio Ramazzini
Bechara, a secretária de Integração, Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, e
os assessores Cláudia Aparecida Jeck
Garcia Nunes de Souza, Everton Luiz
Zanella, Fernando Novelli Bianchini e
Fernando Pereira da Silva.
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APMP visita presidência da Alesp em apoio
ao PGJ e aos projetos de interesse do MP
Felipe Locke Cavalcanti reforçou pleito de Gianpaolo Poggio Smanio em reunião de líderes da Casa
Fotos: APMP

B

uscando apoio parlamentar para
os Projetos de Lei (PLs) em tramitação na Alesp de interesse do Ministério Público, o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, visitou, no dia
17/05, o presidente daquela Casa, o procurador de Justiça licenciado e deputado
estadual Fernando Capez. Também participaram do encontro os deputados Cauê
Macris (PSDB), líder do governo estadual
na Casa, e Carlão Pignatari (PSDB), líder
do partido na Alesp.
A intenção foi a de reforçar o pleito do procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, que horas antes havia participado da reunião de líderes da
Alesp com o mesmo intuito. Em reunião
recente, Felipe Locke Cavalcanti e o PGJ
determinaram acompanhamento conjunto de todos os PLs, em São Paulo e Brasília, de interesse do Ministério Público. “A
APMP possui excelência no acompanhamento legislativo. Gostaríamos de designar um colega para realizar este trabalho em conjunto com a Associação”, disse, naquela ocasião, Gianpaolo Smanio.
De fato, a APMP faz, permanentemente, visitas a líderes partidários a fim
de articular a aprovação de projetos. No

O presidente da APMP em companhia dos deputados Carlão Pignatari, Fernando Capez e Cauê Macris

dia 20/10 do ano passado, os Projetos
de Lei Complementar (PLCs) 52, 53 e 54
(todos de 2015), de interesse do Ministério Público, ganharam Regime de Urgência logo após essa condição ser requerida presencialmente pela diretoria
da APMP em reunião do Colégio de Líderes daquela Casa. O PLC 52 versa sobre instituição de auxílio-saúde para os

promotores e procuradores de Justiça de
São Paulo, ativos e aposentados, o PLC
53 versa sobre o regime de estágio, e o
PLC 54, sobre licença compensatória remunerada e outros assuntos.
Entre os projetos de interesse do
MP está também o PLC 62/2015, que dispõe sobre o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

Audiência na Assembleia debate violações aos direitos humanos
soa Humana, da Cidadania, da
Participação e das Questões
Sociais da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado Carlos Bezerra Junior
(PSDB), de audiência pública
que abordou violações dos
direitos humanos na Venezuela. Participaram também
Lilian Adriana Tintori Parra,
Lilian Parra, Carlos Bezerra Jr., Maria Canineu e Felipe Locke ativista venezuelana, e Maria Laura Canineu, diretora
O presidente da APMP, Feli- da Human Rights Watch (organização
pe Locke Cavalcanti, participou em internacional de Direitos Humanos).
Felipe Locke Cavalcanti ressal17/05, a convite do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pes- tou, no evento, que uma das priorida-
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des do trabalho desenvolvido pelo
Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP) é garantir que os Direitos Humanos sejam respeitados.
“A APMP está ao lado da sociedade nesta luta. Estamos à disposição
desta Comissão para encaminhar
qualquer requerimento neste sentido”, afirmou.
Também participaram da audiência os deputados estaduais Hélio Nishimoto (PSDB), Roberto Trípoli
(PV) e João Paulo Rillo (PT) e o ativista venezuelano Yon Goicochea Lara.
Na plateia havia representantes do
movimento estudantil Ação Popular.
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APMP defende, em Brasília, prerrogativas
dos colegas da ativa e aposentados
Diretoria acompanha trâmite de PLs e emendas à Constituição e participa de audiência sobre o CPP

A

na ocasião ocupava a 1º Secretaria da
Câmara Federal; Keiko Ota (PRB/RS),
que integra a Comissão Especial criada
para debater o novo CPP; e Alessandro
Molon (Rede/RJ).
Pelos direitos dos aposentados,
a APMP tratou com parlamentares sobre a possibilidade de aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 555/2006, que extingue a cobrança da contribuição sobre os proventos de aposentados e pensionistas;
sobre a PEC 26/2011, que altera o regramento da aposentadoria dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, sobre a PEC 63/2013, que
institui a parcela indenizatória de valorização por tempo na Magistratura e
MP, incluindo os aposentados, e sobre
a PEC 56/2014, que prevê o pagamento
de proventos integrais aos aposentados por invalidez permanente.
Os diretores da APMP também
trataram sobre o PL 3.123/2015, que
regulamenta a aplicação do teto re-

Fotos:APMP

diretoria da APMP, representada pelo 1º tesoureiro, Marcelo
Rovere, e pela diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia
da Gama Botto, estiveram em Brasília
nos dias 17 e 18/05 para acompanhar
o andamento e conversar com parlamentares sobre Projetos de Lei (PLs) e
de emendas à Constituição em tramitação na Câmara Federal e Senado de
interesse dos membros ativos e aposentados do Ministério Público. Os diretores da entidade de classe também
participaram, em 17/05, de audiência
pública no Congresso sobre o novo Código de Processo Penal (CPP), que determina os princípios fundamentais da
investigação criminal.
Marcelo Rovere e Cyrdêmia da
Gama Botto estiveram com os deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), que,
inclusive, é um dos relatores da PEC
555/2006; Antônio Goulart (PR/SP);
Roberto Alves (PRB/SP); Bruna Furlan
(PSDB/SP); Beto Mansur (PRB/SP), que

VISITAS À PGR E AO STF - Em Brasília, Marcelo Rovere e Cyrdêmia da Gama
Botto participaram de reuniões na Procuradoria-Geral da República (PGR), com
o PGR Rodrigo Janot, e no Supremo Tribunal Federal (STF), com o presidente
da Corte, Ricardo Lewandowski. Estavam presentes, também, representantes
da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União (Frentas), da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp),
da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe), da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra), e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).
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muneratório para todo o funcionalismo público (na ocasião, estava em Regime de Prioridade e pronto para votação), dos PLs 2646/2015 e 2647/2015,
que regulamentam os subsídios dos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral da República (PGR), e do Projeto de Lei Complementar (PLC) 257/2016, que trata da
renegociação das dívidas dos Estados
(leia notícia nesta página).

PLP 257/2016
perde Regime
de Urgência
Graças ao esforço concentrado
e à intensa negociação das associações representantes de membros do
Ministério Público e Magistratura de
todo o país junto aos parlamentares
em Brasília, mais um projeto preocupante deixa de tramitar em Regime de
Urgência na Câmara dos Deputados.
O Projeto de Lei Complementar (PLC)
257/2016, que trata da renegociação
das dívidas dos estados com a União,
teve sua urgência de votação cancelada por despacho do presidente em
exercício, Michel Temer, publicado
no Diário Oficial da União em 24/05.
Com a decisão, o projeto entrou na fila de votação do Congresso. A preocupação das associações é
que a proposta prevê o congelamento de salários do funcionalismo por
dois anos, a suspensão de benefícios e
vantagens e o aumento da alíquota da
contribuição previdenciária pelo mesmo período. Com a mudança de regime de tramitação e o aceno para adiamento da votação, haverá mais tempo para articulação e discussão com
os parlamentares, para sensibilizá-los
sobre o quão prejudicial para a classe
jurídica ela poderá ser, se aprovada.
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APMP apoia PGR e promotores

Entidade de classe defendeu trabalho do MPSP em sessão hist

rio Público Federal (PGR).
“Com a certeza da procedência e do brilhantismo
do trabalho dos Promotores de Justiça paulistas e em defesa, sempre,
do poder de investigação
do Ministério Público”,
acrescenta. Já a Nota de
Apoio aos promotores de
Justiça paulista ressalta:
“A atuação dos Membros
do Ministério Público de
São Paulo é pautada pela
isenção e técnica processual. Por mandamento
constitucional e legal
os Promotores de Justiça são obrigados a propor a ação penal pública
quando houver prova da
materialidade e indícios
de autoria de fatos criminosos – hipótese do presente caso - mandamento que, em uma República, se aplica independentemente de quem seja a O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sendo cumprimentado pelo preside
pessoa do denunciado”.
A denúncia do Ministério Públi- gio Moro, que também investiga Lula;
co do Estado de São Paulo (MPSP) foi a análise do caso está suspensa pelo
remetida em 28/04 ao juiz federal Sér- Supremo Tribunal Federal (STF), sem
Fotos: APMP

E

m 03/05, o procurador-geral da
República (PGR) Rodrigo Janot
Monteiro de Barros incluiu o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
o empresário José Carlos Bumlai e seu
filho Maurício Bumlai numa denúncia
apresentada contra o senador Delcídio
do Amaral (sem partido-MS) e o banqueiro André Esteves. No dia seguinte,
a APMP divulgou Notas de Apoio tanto
ao PGR quanto os promotores de Justiça paulistas Cássio Roberto Conserino (um dos diretores do Departamento de Prerrogativas Funcionais da entidade de classe), Fernando Henrique
de Moraes Araújo, José Carlos Guillem
Blat (um dos diretores do Departamento de Relações Públicas da Associação)
e José Reinaldo Carneiro, que atuaram
conjuntamente nas investigações que
culminaram, no mês de março, na denúncia e pedido de prisão do ex-presidente Lula por crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de
dinheiro e formação de quadrilha, em
caso que envolve a Construtora OAS.
“A APMP afirma seu apoio ao
PGR Rodrigo Janot e à sua corajosa decisão de oferecer denúncia ao ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva”, diz trecho de Nota divulgada
pela APMP sobre o chefe do Ministé-

Entidade de classe apoia c

Promotores Fernando Henrique Araújo, Cássio Roberto Conserino, José Carlos Blat e o presidente da APMP
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Apoiadora da causa, a diretoria da APMP acompanhou, em 29/03,
a solenidade de entrega à Frente Parlamentar de Combate à Corrupção da
Câmara Federal de mais de 2 milhões
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paulistas por denunciarem Lula

tórica do CNMP que garantiu a continuidade das investigações

paulistas. Em fevereiro,
o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, fez, pessoalmente, na
tribuna do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a defesa
dos promotores paulistas - em sessão histórica na qual aquele colegiado decidiu, por unanimidade, pela continuidade da investigação do
MPSP no denominado
“Caso Tríplex”. A diretoria da APMP também veiculou Nota de Apoio ao
trabalho dos colegas em
10/03, um dia após a denúncia contra o ex-presidente da República e outros 15 acusados ter sido
apresentada à Justiça.
ATO NO L ARGO SÃO
FRANCISCO - Em 04/04,
o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti,
ente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti: Nota da entidade de classe apoiou denúncia participou do “Grande
Ato em Defesa das Instidata para ser julgada. Desde o início, a tuições”, que reuniu juristas, estudanentidade de classe apoiou a investiga- tes, ex-alunos e professores da Faculção feita pelos promotores de Justiça 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
(PT): o procurador de Justiça aposentado Hélio Bicudo, o ex-ministro da
Justiça Miguel Reale Júnior e a jurista
Janaína Paschoal. Treze dias depois o
impeachment foi aprovado na Câmara Federal. Mais tarde, em 12/05, o
Senado aceitou o processo e afastou
Dilma Rousseff, tendo o vice-presidente Michel Temer assumido o cargo interinamente.
Durante C o ato no Largo São
Francisco, denominado “Juristas pelo
Impeachment”, Felipe Locke Cavalcanti destacou a coragem dos promotores paulistas que denunciaram Lula: “A
prisão preventiva se mostrou necessária. Ele tentou obstruir a Justiça. Isso é
um escárnio”. O presidente da APMP
também exaltou, naquela ocasião, o
poder de investigação do Ministério
Público: “Nós, promotores e procuradores, estamos ao lado da sociedade, da Justiça e dos homens e mulheres de bem. Não aceitamos mais gente negociando com bens que são, por
direito, da sociedade”.

campanhas anticorrupção do MPF e da Conamp
de assinaturas coletadas pela campanha “10 medidas contra a corrupção”,
de iniciativa do Ministério Público Federal (MPF). O evento reuniu mais de
600 pessoas em Brasília, entre autoridades, artistas, representantes de entidades civis e voluntários. O presidente Felipe Locke Cavalcanti e o 1º tesoureiro Marcelo Rovere prestigiaram o ato
de entrega das assinaturas no Auditório Nereu Ramos da Câmara Federal.
O documento entregue aos parlamentares contêm 20 propostas legislativas divididas em dez temas, que de-
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vem ser adotadas para prevenir, coibir
e punir quem cometer crime de corrupção. A maioria delas tem origem na
Convenção das Nações Unidas contra
a Corrupção, assinada no México e ratificada pelo Brasil. A APMP também
está apoiando, em conjunto com as
demais associações estaduais do Ministério Público, a campanha #NÃOPASSARÃO da Associação Nacional
do Ministério Público (Conamp), com
o objetivo de valorizar a atuação do
Ministério Público. Seu primeiro tema
é: “CORRUPTOS #NÃOPASSARÃO”.

Felipe Locke Cavalcanti em ato no Largo S.Francisco
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APMP NA IMPRENSA
1º VICE-PRESIDENTE DA APMP
FALA SOBRE PCC PARA TVs
Em maio, equipes da TV Brasil
e da TV Gazeta entrevistaram Marcio
Sérgio Christino, 1º vice-presidente da
APMP e conselheiro do CSMP, sobre a
facção 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 também,
por designação da PGJ, nas investigações sobre a facção PCC. Atuou nos casos dos atentados de maio de 2006, em
São Paulo, e do sequestro do jornalista Guilherme Portanova, da TV Globo.

JORNAL PUBLICA NOTÍCIA E
EDITA VÍDEO SOBRE FACÇÃO
O jornal O Liberal, de Americana
(SP), publicou em 15/05 uma entrevista com o 1º vice-presidente da APMP e
membro do CSMP, Marcio Sérgio Christino, sobre a fação PCC. Ao repórter
João Colosalle e o fotográfico Marcelo
Rocha, o procurador de Justiça criminal afirmou que a facção criminosa ganhou “visão empresarial” após os ataques de maio de 2006. “A organização
estava num momento de crescimento
e de reivindicação. E começou a chocar seus interesses com os interesses
do Estado”, observou Marcio Christino,
em vídeo gravado na Sede Executiva
da APMP e publicado no site do jornal.

PORTAL G1, DA REDE GLOBO,
TAMBÉM ABORDOU O TEMA
Ainda para falar sobre a facção
criminosa PCC, o procurador de Justiça
Marcio Sérgio Christino, concedeu, em
28/04, entrevista aos jornalistas Kleber
Tomaz e Paulo Pizza, do Portal G1, mantido pela Rede Globo. Em 12/05, os repórteres publicaram notícia e documentário sobre os ataques praticados pelo
PCC em maio de 2006. Diz a notícia publicada: “O Ministério Público denunciou
à época aproximadamente 30 pessoas
por assassinatos, entre membros da facção e agentes públicos, de acordo com o
procurador Marcio Christino, promotor
em 2006. ‘Foi uma coisa pontual naquele momento’, respondeu o procurador”.
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Temer quer manter tradição de
escolher mais votado para PGR
ANPR e OAB reafirmaram autonomia das instituições (como o MPF)

O

presidente interino da República, Michel Temer (PMDB), afirmou, no dia 16/05, que pretende manter a tradição de escolher o mais
votado para o cargo de procurador-geral
da República (PGR). Desde 2003, o integrante da carreira mais votado na lista
tríplice tem sido escolhido para chefiar o
Ministério Público Federal (MPF). “Quem
escolhe o Procurador-Geral da República, a partir de lista tríplice do Ministério
Público Federal, é o presidente da República. O presidente manterá tradição de
escolha de 1º de lista tríplice para PGR”,
informou Michel Temer, via assessoria
de comunicação.
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República
(ANPR), José Robalinho Cavalcanti, divulgou Nota de Esclarecimento sobre o assunto, reafirmando “a essencialidade do
avanço institucional representado pelo
processo de escolha do Procurador-Geral da República. Essa indicação passar

sempre pelos seus pares – seguindo depois para o crivo da Presidência da República e do Senado Federal – é um passo político fundamental”.
A nota acrescenta ainda: “Atualmente, há um Procurador-Geral da República escolhido por seus pares, apontado pela Chefia de Estado e com aprovação pela maioria absoluta do Senado
Federal. Está em curso ainda a primeira
metade de seu mandato, e a ANPR tem
absoluta confiança de que sua sucessão
– quando no tempo de a discutir – darse-á no mesmo formato democrático e
institucional das últimas sete indicações”.
A Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), por meio de seu presidente nacional, Claudio Lamachia, também divulgou
nota, ressaltando que considera “fundamental o respeito às conquistas de órgãos
que obtiveram mais independência nos
últimos anos, como os que hoje influenciam na escolha de seus chefes por meio
de eleição interna da categoria”.

Campanha da APMP defendeu a
nomeação do mais votado para PGJ
Entre março e abril deste ano,
a APMP realizou a campanha #queroomaisvotado, para que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) nomeasse o mais votado pela classe para o cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ). As
mais de 600 assinaturas coletadas
em todo o Estado foram entregues
no Palácio dos Bandeirantes no dia
da eleição, 09/04. E efetivamente,
em 13/04, o candidato mais votado,
Gianpaolo Poggio Smanio, foi nomeado para o cargo.
A APMP sempre lutou pela
nomeação do candidato mais votado pela classe para ocupar o cargo
de 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 promotores
e dos procuradores de Justiça.
Igualmente, por ocasião da recondução de Rodrigo Janot Monteiro
de Barros ao cargo de PGR, em agosto de 2015, a diretoria da APMP divulgou nota dizendo: “Em eleição realizada pela Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR),
Rodrigo Janot foi o mais votado pelos Procuradores da República para
ser o indicado à recondução, com
799 votos. A APMP respeita e apoia
a escolha da classe, reiterando sua
bandeira histórica e institucional”.
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Escola Superior realiza palestra com
procuradores da Operação Lava Jato
Fotos: APMP

Evento teve apoio da APMP e reuniu mais de uma centena de pessoas, com participações oline

Antônio Carlos da Ponte, Diogo Castor de Matos e Roberson Henrique Pozzobon
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13 réus presos e 38 soltos. Na quantidade de sentenças, 111, houve 93 condenações (83,78%). Em relação às pessoas presas, 155 pessoas já foram detidas na Lava
Jato; destas, 30 eram ligadas a grupos políticos, 18 aos grupos administrativos (funcionários da Petrobrás); 19 a outros. Com
relação aos ressarcimentos, a Lava Jato já
conseguiu devolver aos cofres públicos R$
3 bilhões, estão bloqueados R$2.4 bilhões,

em números expressivos. Por sua vez, o segundo palestrante, Roberson Henrique Pozzobon, discorreu sobre as técnicas usadas
nas investigações - como se inicia e como
se encerra. Ao todo, citou seis fases preparatórias, dentre elas, reuniões preliminares;
momento da decisão, negociação, vedação
[cláusulas] assinatura do acordo. A exposição explicou o trajeto que eles percorrem
ao ouvir o réu na colaboração premiada.
Foto: Divulgação

O

diretor do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público
(Ceaf/ESMP), Antônio Carlos da Ponte, e o
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, ladeados pelo procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, por Tiago
Cintra Zarif, secretário do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), e pela
vice-corregedora do MPSP, Tereza Cristina
Maldonado Katurchi Exner, fizeram parte
da mesa de abertura que deu início às palestras dos procuradores da República do
Estado do Paraná e membros da Equipe de
Investigação da Operação Lava Jato, Diogo
Castor de Mattos e Roberson Henrique Pozzobon, em 16/05, no Auditório da APMP,
com o tema “Técnicas e Estratégias para
Colaboração Premiada”. O evento, idealizado pela ESMP, com apoio da APMP, reuniu
cerca de 150 pessoas (membros do Ministério Público e da Magistratura]), com participações presenciais e online.
Diogo Castor de Mattos iniciou os
trabalhos falando sobre crimes do colarinho branco, colaboração premiada e os
avanços da Operação Lava Jato, com os
acordos de colaboração firmados. Falou
sobre a Lei 12.850/2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, e registrou que a instituição da colaboração premiada já possibilitou 57 acordos, dos quais 6 com pessoas jurídicas (acordo de leniência), com

Tereza Exner, o diretor da ESMP, PGJ Gianpaolo Smanio, Felipe Locke e Tiago Zarif

MINISTRO DA JUSTIÇA - A APMP divulgou, em 12/05, Nota parabenizando Alexandre de Moraes por sua nomeação e posse como ministro da Justiça. “Expromotor de Justiça, ex-diretor e ainda associado à APMP”, diz a Nota. “Recentemente, ocupava o cargo de Secretário do Estado e São Paulo da Segurança Pública. Sua escolha para integrar a nova equipe do Governo Federal
comprova sua competência e aptidão para a gestão pública e honra o Ministério Público de São Paulo (MPSP), que o teve entre seus quadros”, completa.
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APMP acompanhou abertura do VIII
Fórum Nacional de Procuradores do MPC
Foto: Divulgação/MPC

Gabriel Bittencourt Perez, 2º vice-presidente da Associação, compareceu ao evento no dia 19/05

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Evento realizado no plenário do Tribunal de Contas do Estado teve participação do ministro José Serra

A

Gabriel Bittencourt Perez, estava entre
as autoridades convidadas que acompanharam a solenidade. O evento foi
encerrado no dia seguinte.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez a palestra de abertura do Fórum, abordando o tema “Limites da dívida da União”. Ele foi o reFoto: APMP

Foto:Divulgação/MPC

abertura do VIII Fórum Nacional
de Procuradores do Ministério
Público de Contas, promovido
pelo Ministério Público de Contas do
Estado de São Paulo (MPC/SP), ocorreu no plenário do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo (TCE/SP) no dia
19/05. O 2º vice-presidente da APMP,

lator do Projeto de Resolução 84/2007,
do Senado, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida
consolidada da União. O evento reuniu procuradores do Ministério Público de Contas de todos os Estados e do
Distrito Federal.
Além do ministro José Serra, estavam presentes na solenidade o procurador-geral do MPC/SP, Rafael Neubern
Demarchi Costa; o presidente do TCE/
SP, Dimas Ramalho; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP), Paulo Dimas de Bellis Mascaretti; o procurador-geral de Justiça (PGJ),
Gianpaolo Poggio Smanio; o ex-PGJ Luiz
Antonio Guimarães Marrey; o procurador-geral do Estado, Elival da Silva Ramos;
o presidente do Tribunal de Justiça Militar (TJM), Silvio Hiroshi Oyama; o defensor público-geral, Davi Eduardo Depiné
Filho; o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (TJSP), Fernando Capez (PSDB), e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), representando
o presidente da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão (PP/MA); conselheiros
do TCE e outras autoridades.

O 2º vice-presidente da APMP (ao centro) no evento
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VISITA À SEDE EXECUTIVA - O procurador-geral do Ministério Público de Contas de São Paulo (MPC/SP), Rafael Neubern Demarchi, fez uma visita de cortesia à diretoria da APMP no dia 03/05. Ele foi recebido pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti e ambos trataram sobre temas referentes às duas instituições.
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Presidente da APMP ministra palestra em
Congresso do Ministério Público da Bahia
No evento, Felipe Locke Cavalcanti participou também da reunião do Conselho Deliberativo da Conamp
ondução de Investigações Ministeriais: Princípios e Controle” foi o
tema da palestra ministrada pelo
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, em conjunto com os promotores
de Justiça paulistas José Carlos Guillem
Blat e Cássio Roberto Conserino (respectivamente, diretores de Relações Públicas
e de Prerrogativas Funcionais da APMP),
em Salvador (BA), no dia 12/05. Centenas de colegas de todo o país acompanharam a exposição, que integrou a programação do XIII Congresso do Ministério
Público do Estado da Bahia. Com o tema
“O Ministério Público e os Novos Panoramas”, o evento foi realizado pela Associação do Ministério Público da Bahia
(Ampeb), que tem como presidente Janina Schuenck Brantes Sacramento.
O Congresso, cuja abertura foi realizada no Gran Hotel Stella Maris Convention, abordou temas como “Gestão
de Procedimentos Investigatórios”, “Gestão da Produção em Promotorias de Justiça”, “Proposições legislativas e reflexos
sobre o Ministério Público”, “Recentes
normatizações do CNMP [Conselho Nacional do Ministério Público] e do CNJ
[Conselho Nacional de Justiça]”, “Combate à Corrupção: técnicas da Operação
Lava-Jato”; “Mapa da Violência e Redução da Impunidade: Projeto Tempo de
Justiça”, entre outros.
Ainda durante o evento, o presidente da APMP participou da III Reunião
Ordinária do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), que contou
com a presença de presidentes e representantes de associações de todo o país.
Foram discutidos temas de interesse institucional e da classe. Entre eles, a Campanha de Valorização do Ministério Público, a Reforma do Código de Processo
Penal e as estratégias conjuntas de atuação junto à Câmara Federal e ao Senado sobre Projetos de Lei que interfiram
diretamente nas prerrogativas de membros do Ministério Público.
Além do presidente da APMP, da
Ampeb, Janina Schuenck (a anfitriã) e da
presidente da Conamp, Norma Angélica
Reis Cardoso Cavalcanti, compareceram
à reunião o vice-presidente da entidade
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Fotos: Divulgação

“C

O presidente da APMP (à direita) e os promotores de Justiça paulistas Cássio Conserino e José Carlos Blat

nacional, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, e os presidentes (ou representantes) das associações de Alagoas,
Adilza Inácio Freitas; do Ceará, Lucas Felipe Azevedo; do Espírito Santo, Adelcion
Caliman; de Goiás, Benedito Torres Neto;
de Minas Gerais, Enéias Xavier Gomes;
do Ministério Público Militar, Giovanni
Rattacaso; da Paraíba, Francisco Bergson

Gomes Formiga Barros; de Pernambuco,
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho; do Piauí,
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva;
do Rio de Janeiro, Luciano Oliveira Mattos de Souza; do Rio Grande do Norte,
Eudo Rodrigues Leite; do Rio Grande do
Sul, Sérgio Hiane Harris; de Santa Catarina, Luciano Trierweiller Naschenweng; e
de Sergipe, Adson de Carvalho.

REUNIÃO NO PARÁ – O 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere, e o 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior (à direita), participaram, em 27/04, da II Reunião do
Conselho Deliberativo da Conamp (do biênio 2016/2018), realizada em Belém (PA), no
Hotel Crowne Plaza. O encontro foi organizado pela Associação do Ministério Público
do Pará (Ampep), que tem como presidente Manoel Victor Serini Murieta e Tavares.
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Presidente da APMP participa do 3º
Fórum Nacional do Meio Ambiente
Foto: Divulgação

Evento, de iniciativa da Associação, reuniu cerca de 300 pessoas na cidade de Presidente Prudente

A partir da esquerda: Felipe Locke, Nelson Bugalho, Wilson Portella Rodrigues e Paulo Santos de Almeida
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cional Ari Alves de Oliveira Filho; o PhD
em Ecologia pela Universidade do Tenessee, Clinton Jenkins; o professor Valter
Foleto Santin; o advogado especialista
em Direito e Gestão Ambiental Rafael

Foto: APMP

C

om o tema “Desafios e Oportunidades”, foi realizada, nos dias
19 e 20/05, a 3ª edição do Fórum
Nacional do Meio Ambiente, evento de
iniciativa da APMP e realização do Instituto Brasileiro de Ciências do Ambiente
(IBCamb) e Associação em Defesa do Rio
Paraná, Afluentes e Mata Ciliar (Apoena). O encontro aconteceu no Auditório
da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” (Unesp), em Presidente Prudente. O presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, foi o primeiro
a se pronunciar durante a cerimônia de
abertura oficial do evento.
Em mais de uma dezena de painéis e exposições, cerca de 300 estudantes, professores, especialistas e representantes da sociedade civil, discutiram
temas como as iniciativas legais para viabilizar a baixa de carbono, agricultura
sustentável, políticas públicas para desenvolvimento sustentável em grandes
cidades, inclusão social e sustentabilidade, organismos geneticamente modificados, resíduos sólidos, entre outros.
O Fórum teve exposições do doutor em Geopolítica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma Frei Phillip
Machado; o biólogo Roberto Waack; os
promotores de Justiça do Meio Ambiente Nelson Bugalho, José Eduardo Ismael
Lutti e André Luis Felício; o advogado e
doutor em Direito Ambiental Interna-

Mortari Lofti; a doutora em Educação
Ambiental Suzana Pádua; a pós-doutora em Direito Penal Gisele Mendes de
Carvalho; o especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
Galileu Marinho das Chagas; o administrador de empresas e biólogo Claudio
Benedito Pádua; o empresário e ativista socioambiental Ricardo Young; e o
engenheiro Fernando Okimoto.
Também compareceram o diretor
executivo da Fundação Florestal, Paulo
Santos de Almeida, representando o governador Geraldo Alckmin; o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, tenente coronel Donizete Martins dos Reis; o vice-diretor da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Unesp, Campus de Presidente Prudente, professor
José Carlos Camargo Filho; o presidente
da Câmara Municipal de Presidente Prudente, Enio Perrone, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Wilson Portella Rodrigues, representando o prefeito Milton Carlos de Mello.

SEÇÃO DE DIREITO PENAL - Em 28/04, o 1º vice-presidente da APMP, Marcio
Sérgio Christino, recebeu para um almoço no Espaço Washington Barra (Sede
Social), no Largo São Francisco, o desembargador Renato de Salles Abreu Filho,
presidente da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP),
acompanhado pelos juízes assessores Eduardo Pereira Santos Junior, Márcia Helena Bosch, Paulo Rogério Bonini, Vanessa Strenger, além da coordenadora de
gabinete Maria Fernanda Abbati. Também esteve presente o procurador de Justiça e vice-secretário da Procuradoria Criminal, Renato Eugênio de Freitas Peres.
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CSMP aborda Audiência de Custódia após
o Tribunal de Justiça publicar resolução
Conselheiro Marcio Sérgio Christino levou ao colegiado preocupação de colegas com estrutura do MP
Foto: APMP

E

ncontrar a forma menos custosa e onerosa a todos os membros
do Ministério Público, com designações de promotores de Justiça especialmente para realizar as Audiências de
Custódia, que agora também são realidade em outras seis Circunscrições Judiciais do Estado, foi o que garantiu o Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Gianpaolo Poggio Smanio, durante a reunião do
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) do dia 03/05. O assunto foi
abordado pelo conselheiro Marcio Sérgio Christino poucos dias depois de uma
Resolução (740/2016) neste sentido ter
sido publicada pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) - determinando que,
além da Capital, as Circunscrições Judiciárias de São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos, Mogi das
Cruzes e Itapecerica da Serra passassem
a realizar as audiências em maio.
Na mesma Resolução, o TJSP apresentou um cronograma de dois anos para
a implementação do procedimento nas
demais localidades. “Fui procurado por
diversos colegas do interior, que se mostraram muito ansiosos, até mesmo por
conta da necessidade de locomoção das
Comarcas para as Circunscrições para a
realização das Audiências de Custódia.
Gostaria de esclarecer como será a estruturação do Ministério Público para a
realização das audiências”, afirmou Marcio Christino. O PGJ, que também preside aquele colegiado, disse que está realizando estudos junco com a Sub Procuradoria Jurídica sobre a compatibilidade

Marcio Christino (segundo a partir da esquerda) se manifesta em reunião do Conselho Superior do MP

desta Resolução do TJSP com a do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editada
no final de 2015.
Além disso, afirmou que está realizando reuniões com os promotores
da Grande São Paulo na busca de sugestões para que o trabalho seja realizado
da melhor forma. “A nossa ideia é acompanhar a decisão do Tribunal [de Justiça]
e, ao que tudo indica, realizar as Audiências de Custódia pelas manhãs, num sistema separado das Varas, como fizemos
aqui em São Paulo. O TJ vai designar juízes e vamos ter de designar promotores
para fazer esse trabalho. Já determinei à
Assessoria de Designações que comece a
conversar nas promotorias para que façamos uma escala para que os promoto-

res possam, voluntariamente, se inscrever para participar. ”, explicou e concluiu
“Estamos terminando os estudos com a
Sub Procuradoria Jurídica, mas a princípio
caracteriza serviço de natureza especial”.
Gianpaolo Poggio Smanio lembrou
ainda que a Resolução publicada pelo TJSP
em 27/04 não segue exatamente o determinado pelo CNJ, que as audiências de custódia começassem a acontecer em todo o
Estado em maio deste ano. O fato é que
a audiência de custódia é uma realidade,
até por determinação do Supremo Tribunal Federal. “Vamos publicar um Ato que
acompanhe o TJSP, mas evidentemente é
provisório, pois pode mudar o provimento ou o CNJ pode determinar mudanças”,
alertou o procurador-geral de Justiça.

Em pauta, modernização do sistema de inscrição e remoções
Outro assunto abordado na
reunião de 03/05 do CSMP foi a necessidade de modernização do sistema de inscrição e acompanhamento das remoções e promoções dos
colegas. Os conselheiros Tiago Cintra Zarif, secretário do colegiado, e
Luis Antonio Nusdeo, integrante da
Comissão de Movimentação na Carreira e Projetos de Merecimento do
CSMP, levantaram o assunto, que já
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havia sido apresentado, na composição
anterior, pelos ex-conselheiros Pedro de
Jesus Juliotti e José Oswaldo Molineiro.
“Seria muito importante que
tivéssemos um sistema que possibilitasse o acompanhamento em tempo
real, principalmente das desistências,
que hoje são informadas oralmente.
Precisamos, urgentemente, informatizar todo o sistema, o que na verdade é uma reivindicação dos colegas”,

ressaltou Luis Antonio Nusdeo. Segundo o PGJ Gianpaolo Poggio Smanio, a informatização completa do
sistema está nos planos da administração superior. “Já determinamos uma série de mudanças ao Ctic
[Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação]. Vou pedir informações atualizadas e trarei uma
resposta a este colegiado sobre a
questão”, prometeu.
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Planejamento do Ministério Público e das
carreiras é debatido no Orgão Especial
Foto: APMP

Colegiado debateu nomenclaturação de cargos e falta de Comarcas de entrância intermediária

Integrantes do Órgão Especial do Colégio de Procuradores durante a primeira reunião presidida pelo novo procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio

E

m sua primeira reunião formal
frente ao Órgão Especial de Procuradores de Justiça, em 04/05,
o procurador-geral de Justiça (PGJ)
Gianpaolo Poggio Smanio debateu com
o colegiado o planejamento do crescimento do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). “Precisamos
refletir, em todas as áreas, incluindo
nomenclaturação de cargos. Quero
contar com cada um dos senhores. Estão todos convocados na defesa institucional”, disse o PGJ, após dar um
parecer sobre a crise na arrecadação
estadual e as formas que a instituição
pode adotar para atravessar a crise fiscal da melhor forma possível.
Em seu apoio, diversos conselheiros se manifestaram, entre eles o
secretário do colegiado, Walter Paulo Sabella, sobre a questão da nomenclaturação: “Essa questão foi levantada inicialmente por mim para que
nenhuma se fizesse sem a prévia fiscalização da real condição da Promotoria. É preciso que quem reivindicar
não se baseie apenas nas necessida-
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des locais, mas nas muitievidências
do conjunto”.
O corregedor-geral do MPSP,
Paulo Afonso Garrido de Paula, afirmou que todas as Comarcas que solicitam novos cargos e que passam por
sua avaliação antes de seguir para o
Órgão Especial agora passam por correições para avaliação da real situação
local. “Há uma ‘febre’ pela criação de
cargos, um pouco em razão do TJ, que
cria novas Varas. Precisamos investir
nossos recursos humanos para melhor atender a população”, observou.
Outro importante tema, que já
havia sido tratado no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) pelo
conselheiro Marcio Sérgio Christino,
foi a falta de cargos de entrância intermediária em diversas regiões do Estado, o que causa estrangulamento e
demora no desenvolvimento da carreira. “Precisamos nos atentar em como
a carreira se desenvolve, sobretudo a
estagnação da carreira, pela falta de
intermediárias [Comarcas] nas várias
regiões do Estado. Vamos precisar nos

debruçar sobre estas questões, da estruturação da carreira, do volume de
trabalho, da racionalização do trabalho.
Precisamos, acima de tudo, definir para
que lado nossa instituição deve crescer
e onde deve atuar. O norte deve partir
aqui deste colegiado”, ressaltou o PGJ.
O conselheiro Pedro de Jesus
Juliotti, que também foi candidato ao
cargo de PGJ e, portanto, visitou mais
de uma centena de Comarcas nos últimos meses, fez coro ao tema. “Tive
nestes meses a rica oportunidade de
travar contato com os colegas e tomar
conhecimento de suas rotinas e problemas”, explicou. E prosseguiu: “Como o
senhor já levantou aqui, há o caso da
falta de comarcas de entrância intermediária. Isso tem causado distorção.
É uma preocupação dos colegas, tema
importante para discutir e, quiçá, resolver neste colegiado. Vamos eliminar
as intermediárias? Criar mais cargos de
promotor auxiliar? Me comprometo a
trazer mais dados sobre este assunto
e outros que vivenciei a este colegiado, a título de colaboração”.
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Além de antecipar vacinação, APMP fez
reforço na Capital e em Campinas em maio
Imunização na cidade de São Paulo foi feita em duas vezes para privilegiar Sedes Regionais do Interior
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Foto: APMP

M

esmo não sendo um órgão público da área de saúde e não
tendo este serviço como atividade-fim, a APMP antecipou com sucesso, neste ano, a vacinação contra o vírus
H1N1, responsável pelo surto de casos
de gripe e complicações respiratórias
em todo o país. Tanto na Capital quanto em todas as Sedes Regionais, a imunização foi feita no mês de abril, quando tradicionalmente ocorre apenas em
maio. Além disso, conseguiu fazer reforço
com segunda etapa de vacinação na cidade de Campinas e na Capital, nos dias
05 e 06/05, respectivamente. A campanha deste ano teve início e foi encerrada na cidade de São Paulo, com dois dias
de imunização, exatamente para que no
intervalo fossem privilegiadas as Sedes
Regionais do Interior.
Devido à escassez de vacinas e
aos diversos obstáculos aos processos
de compra, entrega e aplicação de doses, a antecipação da vacinação foi feita
pela APMP em etapas, obedecendo 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,
foi o local que teve o primeiro dia de imunização, no dia 13/04. Em seguida, pelo
mesmo critério, as doses foram ofertadas gratuitamente, pela ordem, nas Sedes Regionais de São José do Rio Preto
(no dia 15/04), Araçatuba (18/04), Campinas (19/04) e Piracicaba (20/04).
Foi então que a diretoria da entidade de classe, seu Departamento Médico e o plano de saúde parceiro Lincx
fizeram um esforço final para garantir
a antecipação total da vacinação ainda
no mês de abril, em nove Sedes Regionais (nos dias 25 e 26/04): Bauru, Franca, Guarulhos, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e Taubaté. E no mês de maio, como
dito, ainda houve segunda etapa de reforço da imunização em Campinas e na
Capital. A segunda etapa em Campinas
ocorreu porque foi a única entre todas
as Sedes Regionais da APMP que, devido às dificuldades logísticas, teve déficit

Associação aplicou gratuitamente 3.600 doses: recorde e aumento de 117% em relação ao ano passado

de vacinas no primeiro dia de imunização. Isso porque a compra de vacinas
pela APMP teve que ser feita, desta
vez, conforme a 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. Outro complicador
é o processo de logística: a diretoria
da APMP chegou até a oferecer auxílio
para o transporte das vacinas para o
Interior, mas somente a empresa responsável pela imunização está autorizada a fazer isso. “Enfrentamos graves
obstáculos neste ano, devido à escassez generalizada de vacinas. Mas decidimos enfrentar o problema e fizemos a imunização de forma antecipada em todo o Estado, dividindo a etapa da Capital em duas para privilegiar
o Interior e garantir o equilíbrio entre
as regiões”, comenta o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti.
ÚNICA A VACINAR GRATUITAMENTE
– É preciso ressaltar, também, que a
APMP foi a única entidade de classe
do sistema de Justiça, em todo o país,
que ofertou gratuitamente a imunização – e de forma antecipada - a todos
os associados e seus dependentes legais. Em São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por exemplo,

ofertou a vacina gratuitamente apenas
para maiores de 60 anos e, para os demais, por valor individual de R$ 50,00.
Já a Associação Paulista de Magistrados
(Apamagis) fez a imunização com valor
único de R$ 60,00. A Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb) aplicou 200 doses, a R$ 150,00 cada uma.
Até o fechamento desta edição, o Ministério Público de São Paulo (MPSP)
ainda não havia anunciado se fará vacinação contra a Gripe H1N1 neste ano,
e sob quais condições.
OFERTA RECORDE: 3.600 DOSES - Vale
lembrar que, neste ano, apesar da escassez de vacinas e dos diversos obstáculos aos processos de compra em
todo o Brasil, a campanha da APMP foi
encerrada com 3.600 mil doses de vacinas – o que representa um aumento significativo de 117% em relação às
1.700 doses ofertadas aos associados
e dependentes legais em 2015. Para se
ter uma ideia do que representa esse
incremento, basta lembrar que, 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 expandir a vacinação – gratuita
– para os associados, cônjuges, filhos
e dependentes legais, a entidade de
classe aplicou 1.459 doses. Ou seja: em
três anos, a APMP aumentou em 260%
o número de doses vacinas ofertadas.
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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

